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        العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة

))))٢٢٢٢((((        
 وجوب ٕافراد هللا  وجوب ٕافراد هللا  وجوب ٕافراد هللا  وجوب ٕافراد هللا - - - - بيان أنه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهمبيان أنه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهمبيان أنه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهمبيان أنه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهم----وبيان أمهتهوبيان أمهتهوبيان أمهتهوبيان أمهته. . . . ٔادلتهٔادلتهٔادلتهٔادلته- - - -  توحيد أاللوهية توحيد أاللوهية توحيد أاللوهية توحيد أاللوهية

        ....معىن العبادة وأالصول اليت تبىن علهيامعىن العبادة وأالصول اليت تبىن علهيامعىن العبادة وأالصول اليت تبىن علهيامعىن العبادة وأالصول اليت تبىن علهيا----1لعبادة وحتته مطالب1لعبادة وحتته مطالب1لعبادة وحتته مطالب1لعبادة وحتته مطالب

 النبيني  النبيني  النبيني  النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد B رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامتبسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد B رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامتبسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد B رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامتبسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد B رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت
        ....صىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملواملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد 

 معىن التوحيد ؤانواع التوحيد ؤاخـذO الفـصل أالول  معىن التوحيد ؤانواع التوحيد ؤاخـذO الفـصل أالول  معىن التوحيد ؤانواع التوحيد ؤاخـذO الفـصل أالول  معىن التوحيد ؤانواع التوحيد ؤاخـذO الفـصل أالول ،،،،وبعد، ذكرO يف املرة السابقةوبعد، ذكرO يف املرة السابقةوبعد، ذكرO يف املرة السابقةوبعد، ذكرO يف املرة السابقة
        ....ٔاال وهو توحيد الربوبيةٔاال وهو توحيد الربوبيةٔاال وهو توحيد الربوبيةٔاال وهو توحيد الربوبية

رسيًعا سأذكر ٔاسـئY عىل ما ذكرته يف املرة السابقة، ٔاذكر سـبعة ٔاسـئY وٕان شاء هللا رسيًعا سأذكر ٔاسـئY عىل ما ذكرته يف املرة السابقة، ٔاذكر سـبعة ٔاسـئY وٕان شاء هللا رسيًعا سأذكر ٔاسـئY عىل ما ذكرته يف املرة السابقة، ٔاذكر سـبعة ٔاسـئY وٕان شاء هللا رسيًعا سأذكر ٔاسـئY عىل ما ذكرته يف املرة السابقة، ٔاذكر سـبعة ٔاسـئY وٕان شاء هللا 
صــة 1حملــارضة وجنمــع هــذه أالســـئY وال خيــرج عهنــا صــة 1حملــارضة وجنمــع هــذه أالســـئY وال خيــرج عهنــا صــة 1حملــارضة وجنمــع هــذه أالســـئY وال خيــرج عهنــا صــة 1حملــارضة وجنمــع هــذه أالســـئY وال خيــرج عهنــا لك مــرة ســـنذكر أالســـئY اخلالك مــرة ســـنذكر أالســـئY اخلالك مــرة ســـنذكر أالســـئY اخلالك مــرة ســـنذكر أالســـئY اخلا

        . . . . nمتحان 1ٕذن هللا تعاىلnمتحان 1ٕذن هللا تعاىلnمتحان 1ٕذن هللا تعاىلnمتحان 1ٕذن هللا تعاىل

، وٕان شـاء ، وٕان شـاء ، وٕان شـاء ، وٕان شـاء حتتاج مراجعة احملارضة الـسابقة ملـن مل حيـرضحتتاج مراجعة احملارضة الـسابقة ملـن مل حيـرضحتتاج مراجعة احملارضة الـسابقة ملـن مل حيـرضحتتاج مراجعة احملارضة الـسابقة ملـن مل حيـرضٔاسـئY الباب هذه خاصة ٔاسـئY الباب هذه خاصة ٔاسـئY الباب هذه خاصة ٔاسـئY الباب هذه خاصة 
        . . . . هللا سأذكر أالسـئY وٕاجابهتاهللا سأذكر أالسـئY وٕاجابهتاهللا سأذكر أالسـئY وٕاجابهتاهللا سأذكر أالسـئY وٕاجابهتا

        ما معىن العقيدة لغة واصطالحا؟ ما معىن العقيدة لغة واصطالحا؟ ما معىن العقيدة لغة واصطالحا؟ ما معىن العقيدة لغة واصطالحا؟ : : : : السؤال أالولالسؤال أالولالسؤال أالولالسؤال أالول

        ذكر خصائص العقيدة؟ذكر خصائص العقيدة؟ذكر خصائص العقيدة؟ذكر خصائص العقيدة؟أ أ أ أ : : : : السؤال الثاينالسؤال الثاينالسؤال الثاينالسؤال الثاين

ٔان العقيدة ٔان العقيدة ٔان العقيدة ٔان العقيدة :  :  :  :  عا خصائص العقيدة حنن قلناها يف ٔاشـياء من سامت العقيدة يه ٔاوًال عا خصائص العقيدة حنن قلناها يف ٔاشـياء من سامت العقيدة يه ٔاوًال عا خصائص العقيدة حنن قلناها يف ٔاشـياء من سامت العقيدة يه ٔاوًال عا خصائص العقيدة حنن قلناها يف ٔاشـياء من سامت العقيدة يه ٔاوًال طبطبطبطب
        . . . . عقيدة ورشيعةعقيدة ورشيعةعقيدة ورشيعةعقيدة ورشيعة: : : : إالسالم ينقسم ٕاىل شطرينإالسالم ينقسم ٕاىل شطرينإالسالم ينقسم ٕاىل شطرينإالسالم ينقسم ٕاىل شطرين: : : : يف مقابل الرشيعة يف إالسالميف مقابل الرشيعة يف إالسالميف مقابل الرشيعة يف إالسالميف مقابل الرشيعة يف إالسالم

ٔاهنا ٔامور علمية وليست معلية عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف ٔاهنا ٔامور علمية وليست معلية عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف ٔاهنا ٔامور علمية وليست معلية عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف ٔاهنا ٔامور علمية وليست معلية عـىل املـسمل ٔان يعتقـدها يف : : : : أالمر الثاين من سامهتاأالمر الثاين من سامهتاأالمر الثاين من سامهتاأالمر الثاين من سامهتا
        . . . . قلبهقلبهقلبهقلبه
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        . . . . بل الشكبل الشكبل الشكبل الشكٔاهنا يقني ال تق ٔاهنا يقني ال تق ٔاهنا يقني ال تق ٔاهنا يقني ال تق : : : : أالمر الثالثأالمر الثالثأالمر الثالثأالمر الثالث

        . . . . ٔاهنا ٔامور غيبية ليست مشاهدة ومنظورةٔاهنا ٔامور غيبية ليست مشاهدة ومنظورةٔاهنا ٔامور غيبية ليست مشاهدة ومنظورةٔاهنا ٔامور غيبية ليست مشاهدة ومنظورة: : : : أالمر الرابعأالمر الرابعأالمر الرابعأالمر الرابع

        ما عالقة العقيدة 1ٕالميان؟ ما عالقة العقيدة 1ٕالميان؟ ما عالقة العقيدة 1ٕالميان؟ ما عالقة العقيدة 1ٕالميان؟ : : : : السؤال الثالثالسؤال الثالثالسؤال الثالثالسؤال الثالث

            وامجلاعة؟وامجلاعة؟وامجلاعة؟وامجلاعة؟    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهلما املقصود مبصطلح ما املقصود مبصطلح ما املقصود مبصطلح ما املقصود مبصطلح : : : : السؤال الرابعالسؤال الرابعالسؤال الرابعالسؤال الرابع

            ورشعا؟ورشعا؟ورشعا؟ورشعا؟    لغةلغةلغةلغة    إالميانإالميانإالميانإالميان    عرفعرفعرفعرف    ::::اخلامساخلامساخلامساخلامس    السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

        عرف التوحيد لغة ورشعا؟ عرف التوحيد لغة ورشعا؟ عرف التوحيد لغة ورشعا؟ عرف التوحيد لغة ورشعا؟ : : : : السؤال السادسالسؤال السادسالسؤال السادسالسؤال السادس

        توحيد الربوبية ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرة؟ توحيد الربوبية ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرة؟ توحيد الربوبية ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرة؟ توحيد الربوبية ؤادلته من الكتاب والسـنة والعقل والفطرة؟ عرف عرف عرف عرف : : : : السؤال السابعالسؤال السابعالسؤال السابعالسؤال السابع

هل ينجي إالقرار 1لربوبية من العذاب، وما مظاهر nحنـراف يف هل ينجي إالقرار 1لربوبية من العذاب، وما مظاهر nحنـراف يف هل ينجي إالقرار 1لربوبية من العذاب، وما مظاهر nحنـراف يف هل ينجي إالقرار 1لربوبية من العذاب، وما مظاهر nحنـراف يف : : : : السؤال الثامنالسؤال الثامنالسؤال الثامنالسؤال الثامن
        توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية؟ 

        ....الدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديدالدرس اجلديد

        توحيد األلوهيةتوحيد األلوهيةتوحيد األلوهيةتوحيد األلوهية

 أاللوهية مثل الربوبية مشـتقة من امس  أاللوهية مثل الربوبية مشـتقة من امس  أاللوهية مثل الربوبية مشـتقة من امس  أاللوهية مثل الربوبية مشـتقة من امس ةةةة يبقى الصف يبقى الصف يبقى الصف يبقى الصف))))أاللوهية مشـتقة من امس إال�أاللوهية مشـتقة من امس إال�أاللوهية مشـتقة من امس إال�أاللوهية مشـتقة من امس إال�((((
        ....، يبقى الصفة الربوبية، يبقى الصفة الربوبية، يبقى الصفة الربوبية، يبقى الصفة الربوبيةالربالربالربالرب

        : : : : إال� يف لغة العرب عىل ثالثة معاينإال� يف لغة العرب عىل ثالثة معاينإال� يف لغة العرب عىل ثالثة معاينإال� يف لغة العرب عىل ثالثة معاين

        . . . . املعبود املطاعاملعبود املطاعاملعبود املطاعاملعبود املطاع: : : : أالولأالولأالولأالول

        . . . .  ا§ي متيل ٕاليه القلوب اشتياقا وتعظ£ ا§ي متيل ٕاليه القلوب اشتياقا وتعظ£ ا§ي متيل ٕاليه القلوب اشتياقا وتعظ£ ا§ي متيل ٕاليه القلوب اشتياقا وتعظ£::::الثاينالثاينالثاينالثاين

        . . . . اليت حتاروا فيه العقولاليت حتاروا فيه العقولاليت حتاروا فيه العقولاليت حتاروا فيه العقول: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

طبعا لو نظرO املشـتقات ٔاَ� ؤاِ� ووَ�، الثالثة مشـتقات سـتجد مهنا هذه الثالث طبعا لو نظرO املشـتقات ٔاَ� ؤاِ� ووَ�، الثالثة مشـتقات سـتجد مهنا هذه الثالث طبعا لو نظرO املشـتقات ٔاَ� ؤاِ� ووَ�، الثالثة مشـتقات سـتجد مهنا هذه الثالث طبعا لو نظرO املشـتقات ٔاَ� ؤاِ� ووَ�، الثالثة مشـتقات سـتجد مهنا هذه الثالث 
        . . . . معاينمعاينمعاينمعاين
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وأاللوهية صفة من صفات هللا العظمية، وأاللوهية صفة من صفات هللا العظمية، وأاللوهية صفة من صفات هللا العظمية، وأاللوهية صفة من صفات هللا العظمية،     فإال� امس من ٔامسـاء هللا احلسـىن، فإال� امس من ٔامسـاء هللا احلسـىن، فإال� امس من ٔامسـاء هللا احلسـىن، فإال� امس من ٔامسـاء هللا احلسـىن، ((((: : : : يقوليقوليقوليقول
القلوب وختضع � وتذل وتنقاد؛ ٔالنه القلوب وختضع � وتذل وتنقاد؛ ٔالنه القلوب وختضع � وتذل وتنقاد؛ ٔالنه القلوب وختضع � وتذل وتنقاد؛ ٔالنه     فهو سـبحانه املـألوه املعبود ا§ي جيب ٔان تألهه فهو سـبحانه املـألوه املعبود ا§ي جيب ٔان تألهه فهو سـبحانه املـألوه املعبود ا§ي جيب ٔان تألهه فهو سـبحانه املـألوه املعبود ا§ي جيب ٔان تألهه 

لشؤونه، املوصوف بـلك مكــال، لشؤونه، املوصوف بـلك مكــال، لشؤونه، املوصوف بـلك مكــال، لشؤونه، املوصوف بـلك مكــال،     سـبحانه الرب العظمي، اخلالق لهذا الكون، املدبر سـبحانه الرب العظمي، اخلالق لهذا الكون، املدبر سـبحانه الرب العظمي، اخلالق لهذا الكون، املدبر سـبحانه الرب العظمي، اخلالق لهذا الكون، املدبر 
�، حفيــث اكن متفـردا �، حفيــث اكن متفـردا �، حفيــث اكن متفـردا �، حفيــث اكن متفـردا     ن ا§ل واخلضوع ال ينبغي ٕاال ن ا§ل واخلضوع ال ينبغي ٕاال ن ا§ل واخلضوع ال ينبغي ٕاال ن ا§ل واخلضوع ال ينبغي ٕاال املنـزه عن لك نقص، ولهذا فإ املنـزه عن لك نقص، ولهذا فإ املنـزه عن لك نقص، ولهذا فإ املنـزه عن لك نقص، ولهذا فإ 

وحـده 1لعبـادة وحـده 1لعبـادة وحـده 1لعبـادة وحـده 1لعبـادة     1خللق وإالنشاء وإالعادة ال يرشكه يف ذ« ٔاحـد وجـب ٔان ينفـرد 1خللق وإالنشاء وإالعادة ال يرشكه يف ذ« ٔاحـد وجـب ٔان ينفـرد 1خللق وإالنشاء وإالعادة ال يرشكه يف ذ« ٔاحـد وجـب ٔان ينفـرد 1خللق وإالنشاء وإالعادة ال يرشكه يف ذ« ٔاحـد وجـب ٔان ينفـرد 
ام ٔانت ٔافـردت هللا يف الربوبيـة ٔاي ام ٔانت ٔافـردت هللا يف الربوبيـة ٔاي ام ٔانت ٔافـردت هللا يف الربوبيـة ٔاي ام ٔانت ٔافـردت هللا يف الربوبيـة ٔاي ككككٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا ) ) ) ) دون سواه ال يرشك معه يف عبادته ٔاحددون سواه ال يرشك معه يف عبادته ٔاحددون سواه ال يرشك معه يف عبادته ٔاحددون سواه ال يرشك معه يف عبادته ٔاحد

ق والتدبري وإالعطاء واملنع ق والتدبري وإالعطاء واملنع ق والتدبري وإالعطاء واملنع ق والتدبري وإالعطاء واملنع لق ٕاال هللا ؤافردته 1لرزلق ٕاال هللا ؤافردته 1لرزلق ٕاال هللا ؤافردته 1لرزلق ٕاال هللا ؤافردته 1لرزاااا فقلت ال خ فقلت ال خ فقلت ال خ فقلت ال خ 1خللق 1خللق 1خللق 1خللقههههبأفعا� ٔافردتبأفعا� ٔافردتبأفعا� ٔافردتبأفعا� ٔافردت
وإالحياء وإالماتة ٕاىل غري ذ« فكام ٔافردته بذ« فهو املسـتحق ا§ي جتب العبادة وإالحياء وإالماتة ٕاىل غري ذ« فكام ٔافردته بذ« فهو املسـتحق ا§ي جتب العبادة وإالحياء وإالماتة ٕاىل غري ذ« فكام ٔافردته بذ« فهو املسـتحق ا§ي جتب العبادة وإالحياء وإالماتة ٕاىل غري ذ« فكام ٔافردته بذ« فهو املسـتحق ا§ي جتب العبادة 

َـا ﴿﴿﴿﴿: : : : � فكام ٔافردته بأفعا� فيجـب ٔان تفـرده بأفعـا« وهـذا مقتـىض قـول هللا� فكام ٔافردته بأفعا� فيجـب ٔان تفـرده بأفعـا« وهـذا مقتـىض قـول هللا� فكام ٔافردته بأفعا� فيجـب ٔان تفـرده بأفعـا« وهـذا مقتـىض قـول هللا� فكام ٔافردته بأفعا� فيجـب ٔان تفـرده بأفعـا« وهـذا مقتـىض قـول هللا ÈهيÊاËَ  َـا ÈهيÊاËَ  َـا ÈهيÊاËَ  َـا ÈهيÊاËَ 
Îُمكُ  Îُمكُ النÎاُس اْعُبُدوا َرب Îُمكُ النÎاُس اْعُبُدوا َرب Îُمكُ النÎاُس اْعُبُدوا َرب ب بأفعا� فأفردوه ب بأفعا� فأفردوه ب بأفعا� فأفردوه ب بأفعا� فأفردوه اعبدوا ربمك ٔاي كام ٔافردمت الر اعبدوا ربمك ٔاي كام ٔافردمت الر اعبدوا ربمك ٔاي كام ٔافردمت الر اعبدوا ربمك ٔاي كام ٔافردمت الر ] ] ] ] ٢١٢١٢١٢١: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ النÎاُس اْعُبُدوا َرب

يَن ِمن قَْبِلُمك لََعلÎُمكْ تَتÎُقونَ ﴿﴿﴿﴿    . . . . 1لعبادة1لعبادة1لعبادة1لعبادة ِ Î§ي َخلََقُمكْ َوا ِ Î§ُمكُ اÎ َا النÎاُس اْعُبُدوا َرب ÈهيÊاËَ َُقونÎُمكْ تَتÎيَن ِمن قَْبِلُمك لََعل ِ Î§ي َخلََقُمكْ َوا ِ Î§ُمكُ اÎ َا النÎاُس اْعُبُدوا َرب ÈهيÊاËَ َُقونÎُمكْ تَتÎيَن ِمن قَْبِلُمك لََعل ِ Î§ي َخلََقُمكْ َوا ِ Î§ُمكُ اÎ َا النÎاُس اْعُبُدوا َرب ÈهيÊاËَ َُقونÎُمكْ تَتÎيَن ِمن قَْبِلُمك لََعل ِ Î§ي َخلََقُمكْ َوا ِ Î§ُمكُ اÎ َا النÎاُس اْعُبُدوا َرب ÈهيÊاËَ﴾﴾﴾﴾    ....        

ما ٔامهية هذا التوحيد؟ هو ذكر أالمهية لكن يف اÖالالت، سوف ٔاجعلها يف عنرص ما ٔامهية هذا التوحيد؟ هو ذكر أالمهية لكن يف اÖالالت، سوف ٔاجعلها يف عنرص ما ٔامهية هذا التوحيد؟ هو ذكر أالمهية لكن يف اÖالالت، سوف ٔاجعلها يف عنرص ما ٔامهية هذا التوحيد؟ هو ذكر أالمهية لكن يف اÖالالت، سوف ٔاجعلها يف عنرص 
        . . . . منفصلمنفصلمنفصلمنفصل

        �مه�� ����� �������؟�مه�� ����� �������؟�مه�� ����� �������؟�مه�� ����� �������؟

النصوص وتظاهرت أالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، وتنوعت النصوص وتظاهرت أالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، وتنوعت النصوص وتظاهرت أالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، وتنوعت النصوص وتظاهرت أالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، وتنوعت لقد تضافرت لقد تضافرت لقد تضافرت لقد تضافرت 
        ....يف داللهتا عىل ذ«يف داللهتا عىل ذ«يف داللهتا عىل ذ«يف داللهتا عىل ذ«

ــق هللا::::أوالأوالأوالأوال ــق هللا خل ــق هللا خل ــق هللا خل ــاىل    ���� خل ــال تع ــق ٔالجــÚ ق ــاىل اخلل ــال تع ــق ٔالجــÚ ق ــاىل اخلل ــال تع ــق ٔالجــÚ ق ــاىل اخلل ــال تع ــق ٔالجــÚ ق الÎ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  اخلل
Û
ــَس ا ن

Û
ــنÎ َواال ــُت اِجل ــا َخلَْق الÎ َوَم

Û
ــَس ا ن

Û
ــنÎ َواال ــُت اِجل ــا َخلَْق الÎ َوَم

Û
ــَس ا ن

Û
ــنÎ َواال ــُت اِجل ــا َخلَْق الÎ َوَم

Û
ــَس ا ن

Û
ــنÎ َواال ــُت اِجل ــا َخلَْق َوَم

ٔارسل الرسل مـن ٔاجـل ذ« ؤانـزل الكتـب ٔارسل الرسل مـن ٔاجـل ذ« ؤانـزل الكتـب ٔارسل الرسل مـن ٔاجـل ذ« ؤانـزل الكتـب ٔارسل الرسل مـن ٔاجـل ذ« ؤانـزل الكتـب : : : : ثانياثانياثانياثانيا    ....،،،،    ]]]]٥٦٥٦٥٦٥٦: : : : ا§ارËتا§ارËتا§ارËتا§ارËت    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِلَيْعُبُدونِ ِلَيْعُبُدونِ ِلَيْعُبُدونِ ِلَيْعُبُدونِ 
الÎ نُوàِ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ٕارسال الرسل ٕارسال الرسل ٕارسال الرسل ٕارسال الرسلمن ٔاجل ذ« فقال يفمن ٔاجل ذ« فقال يفمن ٔاجل ذ« فقال يفمن ٔاجل ذ« فقال يف

Û
ُسوٍل ا Îِمن ر َâِْرَسلْنَا ِمن قَْبÊَوَما ا àِنُو Îال
Û
ُسوٍل ا Îِمن ر َâِْرَسلْنَا ِمن قَْبÊَوَما ا àِنُو Îال
Û
ُسوٍل ا Îِمن ر َâِْرَسلْنَا ِمن قَْبÊَوَما ا àِنُو Îال
Û
ُسوٍل ا Îِمن ر َâِْرَسلْنَا ِمن قَْبÊَوَما ا

الÎ اOَÊ فَاْعُبُدونِ 
Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ اOَÊ فَاْعُبُدونِ ا

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ اOَÊ فَاْعُبُدونِ ا

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ اOَÊ فَاْعُبُدونِ ا

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
 ؤانزل الكتب من ٔاجل ذ«  ؤانزل الكتب من ٔاجل ذ«  ؤانزل الكتب من ٔاجل ذ«  ؤانزل الكتب من ٔاجل ذ« ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا . . . .    ]]]]٢٥٢٥٢٥٢٥: : : : أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاءُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل Èُِل املَالئَِكَة 1ِلر وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاءُ يَُزنّ Èُِل املَالئَِكَة 1ِلر وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاءُ يَُزنّ Èُِل املَالئَِكَة 1ِلر وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاءُ يَُزنّ Èُِل املَالئَِكَة 1ِلر Îُه يَُزنّ ن Êنِذُروا اÊْن اÊُه  ِمْن ِعَباِدِه اÎ Îُه  ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن Îُه  ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن  ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن
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Îُقونِ  الÎ اOَÊ فَات
Û
َ�َ ا

Û
Îُقونِ َال ا الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
Îُقونِ َال ا الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
Îُقونِ َال ا الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
        . . . .     ]]]]٢٢٢٢: : : : النحلالنحلالنحلالنحل    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َال ا

يـَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : ع أالعامل ال تقبل ٕاال به، قال تعاىلع أالعامل ال تقبل ٕاال به، قال تعاىلع أالعامل ال تقبل ٕاال به، قال تعاىلع أالعامل ال تقبل ٕاال به، قال تعاىليييي ٔان مج  ٔان مج  ٔان مج  ٔان مج ::::رابعارابعارابعارابعا ِ Î§َىل ا
Û
لَْيـَك َوا

Û
يـَن َولََقْد اèوàَِ ا ِ Î§َىل ا

Û
لَْيـَك َوا

Û
يـَن َولََقْد اèوàَِ ا ِ Î§َىل ا

Û
لَْيـَك َوا

Û
يـَن َولََقْد اèوàَِ ا ِ Î§َىل ا

Û
لَْيـَك َوا

Û
َولََقْد اèوàَِ ا

 Îَولََتُكونَن َâُ ْكَت لََيْحَبَطنÎ َمعَ âَُ َولََتُكونَنÎ ِمن قَْبâَِ لَِنئْ اÊْرشَ ْكَت لََيْحَبَطنÎ َمعَ âَُ َولََتُكونَنÎ ِمن قَْبâَِ لَِنئْ اÊْرشَ ْكَت لََيْحَبَطنÎ َمعَ âَُ َولََتُكونَنÎ ِمن قَْبâَِ لَِنئْ اÊْرشَ ْكَت لََيْحَبَطنÎ َمعَ  ٔامهية  ٔامهية  ٔامهية  ٔامهية     ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥        : : : : الزمرالزمرالزمرالزمر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ِمَن اخلَاِرسِينَ  ِمَن اخلَاِرسِينَ  ِمَن اخلَاِرسِينَ  ِمَن اخلَاِرسِينَ ِمن قَْبâَِ لَِنئْ اÊْرشَ
عظمية êام تعمل من معل ؤانت مل حتقق هذا التوحيد ا§ي هو توحيد العبـادة لـن عظمية êام تعمل من معل ؤانت مل حتقق هذا التوحيد ا§ي هو توحيد العبـادة لـن عظمية êام تعمل من معل ؤانت مل حتقق هذا التوحيد ا§ي هو توحيد العبـادة لـن عظمية êام تعمل من معل ؤانت مل حتقق هذا التوحيد ا§ي هو توحيد العبـادة لـن 

َوقَـِدْمنَا َوقَـِدْمنَا َوقَـِدْمنَا َوقَـِدْمنَا ﴿﴿﴿﴿    : : : :  يقول للكفار ا§ين مل حيققوا هذا أالمـر قـال يقول للكفار ا§ين مل حيققوا هذا أالمـر قـال يقول للكفار ا§ين مل حيققوا هذا أالمـر قـال يقول للكفار ا§ين مل حيققوا هذا أالمـر قـال����يقبل منك، §« هللا يقبل منك، §« هللا يقبل منك، §« هللا يقبل منك، §« هللا 
نثُور Îٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء م لُوا ِمْن َمعَ َىل َما َمعِ

Û
نثُورا Îٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء م لُوا ِمْن َمعَ َىل َما َمعِ
Û
نثُورا Îٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء م لُوا ِمْن َمعَ َىل َما َمعِ
Û
نثُورا Îٍل فََجَعلْنَاُه َهَباًء م لُوا ِمْن َمعَ َىل َما َمعِ
Û
، وملا قالت عائشة هل ، وملا قالت عائشة هل ، وملا قالت عائشة هل ، وملا قالت عائشة هل     ]]]]٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : الفرقانالفرقانالفرقانالفرقان    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اً اً اً اً ا

عان ما اكن يعمل فاكن يطعم واكن يفعل ويفعـل؟ قـال النـيب عان ما اكن يعمل فاكن يطعم واكن يفعل ويفعـل؟ قـال النـيب عان ما اكن يعمل فاكن يطعم واكن يفعل ويفعـل؟ قـال النـيب عان ما اكن يعمل فاكن يطعم واكن يفعل ويفعـل؟ قـال النـيب ددددينفع عبد هللا بن جينفع عبد هللا بن جينفع عبد هللا بن جينفع عبد هللا بن ج
فـلك أالعـامل ٕان مل تكـن فـلك أالعـامل ٕان مل تكـن فـلك أالعـامل ٕان مل تكـن فـلك أالعـامل ٕان مل تكـن » » » » ٕانه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم اÖيـنٕانه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم اÖيـنٕانه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم اÖيـنٕانه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم اÖيـن««««: : : : ����

        . . . . مصحوبة بتوحيد أاللوهية فهـي حمبطةمصحوبة بتوحيد أاللوهية فهـي حمبطةمصحوبة بتوحيد أاللوهية فهـي حمبطةمصحوبة بتوحيد أاللوهية فهـي حمبطة

ِ ا§Îِ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ٔان ثوابه عظمي قال تعاىل ٔان ثوابه عظمي قال تعاىل ٔان ثوابه عظمي قال تعاىل ٔان ثوابه عظمي قال تعاىل::::خامساخامساخامساخامسا Î§ا ِ Î§ا ِ Î§ْولَِئَك لَهُُم اèميَاَهنُم ِبُظْملٍ ا
Û
ميَاَهنُم ِبُظْملٍ اèْولَِئَك لَهُُم يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا
Û
ميَاَهنُم ِبُظْملٍ اèْولَِئَك لَهُُم يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا
Û
ميَاَهنُم ِبُظْملٍ اèْولَِئَك لَهُُم يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا
Û
يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا ا

ْهَتُدونَ  Èْمُن َوُمه مÊْهَتُدونَ اال Èْمُن َوُمه مÊْهَتُدونَ اال Èْمُن َوُمه مÊْهَتُدونَ اال Èْمُن َوُمه مÊفففف ومعك هذا التوحيد  ومعك هذا التوحيد  ومعك هذا التوحيد  ومعك هذا التوحيد يوم القيامةيوم القيامةيوم القيامةيوم القيامة     ٔاتيت ٔاتيت ٔاتيت ٔاتيتٕاذإاذإاذإاذا،،،،    ]]]]٨٢٨٢٨٢٨٢: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اال â â â â
ا§ي ســيأيت هبـذا ا§ي ســيأيت هبـذا ا§ي ســيأيت هبـذا ا§ي ســيأيت هبـذا فففف قـدر مـا ٔامكلـت مـن حقـوق التوحيـد، قـدر مـا ٔامكلـت مـن حقـوق التوحيـد، قـدر مـا ٔامكلـت مـن حقـوق التوحيـد، قـدر مـا ٔامكلـت مـن حقـوق التوحيـد،أالمن وnهتـداء عـىلأالمن وnهتـداء عـىلأالمن وnهتـداء عـىلأالمن وnهتـداء عـىل

،ســيأيت � خـوف؟ نعـم ولكـن عـىل قـدر مـا ،ســيأيت � خـوف؟ نعـم ولكـن عـىل قـدر مـا ،ســيأيت � خـوف؟ نعـم ولكـن عـىل قـدر مـا ،ســيأيت � خـوف؟ نعـم ولكـن عـىل قـدر مـا ءءءءالتوحيد � مطلـق أالمـن وnهتداالتوحيد � مطلـق أالمـن وnهتداالتوحيد � مطلـق أالمـن وnهتداالتوحيد � مطلـق أالمـن وnهتدا
اكتسب من اجلناËت، و§« الكفار واملرشكني حيü جاء يف بعض أالشــياء الـيت اكتسب من اجلناËت، و§« الكفار واملرشكني حيü جاء يف بعض أالشــياء الـيت اكتسب من اجلناËت، و§« الكفار واملرشكني حيü جاء يف بعض أالشــياء الـيت اكتسب من اجلناËت، و§« الكفار واملرشكني حيü جاء يف بعض أالشــياء الـيت 

 ٕان يف الكتاب اختالف، يقول ملا جاء  ٕان يف الكتاب اختالف، يقول ملا جاء  ٕان يف الكتاب اختالف، يقول ملا جاء  ٕان يف الكتاب اختالف، يقول ملا جاء :::: ابن عباس يقول ابن عباس يقول ابن عباس يقول ابن عباس يقولىلىلىلىل ع ع ع ع اخلوارج اخلوارج اخلوارج اخلوارجٔاخذها بعض ٔاخذها بعض ٔاخذها بعض ٔاخذها بعض 
    : (: (: (: ( فقـال فقـال فقـال فقـالٔانه جاء رجـلٔانه جاء رجـلٔانه جاء رجـلٔانه جاء رجـل: : : : ٕاليه كام ذكر اخلطيب البغدادي يف كتاب الفقيه املتفقه قالٕاليه كام ذكر اخلطيب البغدادي يف كتاب الفقيه املتفقه قالٕاليه كام ذكر اخلطيب البغدادي يف كتاب الفقيه املتفقه قالٕاليه كام ذكر اخلطيب البغدادي يف كتاب الفقيه املتفقه قال

ال بــل ال بــل ال بــل ال بــل : : : :  ٔاتكــذيب هــو؟ قــال ٔاتكــذيب هــو؟ قــال ٔاتكــذيب هــو؟ قــال ٔاتكــذيب هــو؟ قــال ( ( ( (::::قــالقــالقــالقــال،،،،))))فــٕاين ٔاجــد يف الكتــاب ٔاشـــياء ختتلــف عــيلفــٕاين ٔاجــد يف الكتــاب ٔاشـــياء ختتلــف عــيلفــٕاين ٔاجــد يف الكتــاب ٔاشـــياء ختتلــف عــيلفــٕاين ٔاجــد يف الكتــاب ٔاشـــياء ختتلــف عــيل
ا ُمـْرشِِكنيَ ﴿﴿﴿﴿: : : : يقول هللايقول هللايقول هللايقول هللا: : : : ، فذكر من هذه أالشـياء قال، فذكر من هذه أالشـياء قال، فذكر من هذه أالشـياء قال، فذكر من هذه أالشـياء قال))))اختالفاختالفاختالفاختالف Îِّنَا َمـا ُكنـ ِ َرب Î َا ُمـْرشِِكني Îِّنَا َمـا ُكنـ ِ َرب Î َا ُمـْرشِِكني Îِّنَا َمـا ُكنـ ِ َرب Î َا ُمـْرشِِكني Îِّنَا َمـا ُكنـ ِ َرب Îَواَواَواَوا���� ﴾ ﴾ ﴾ ﴾

َ َحـِديثاً ﴿﴿﴿﴿: : : :  ويقـول هللا ويقـول هللا ويقـول هللا ويقـول هللا    ]]]]٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    [[[[     Î ًَحـِديثا َ Î ًَحـِديثا َ Î ًَحـِديثا َ Îفهنـا ك فهنـا ك فهنـا ك فهنـا كمتمتمتمتـوا ـوا ـوا ـوا     ]]]]٤٤٤٤٢٢٢٢: : : : النـساءالنـساءالنـساءالنـساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَال يَْكُتُمـوَن اَوَال يَْكُتُمـوَن اَوَال يَْكُتُمـوَن اَوَال يَْكُتُمـوَن ا���� 
        الرشك؟ الرشك؟ الرشك؟ الرشك؟ 

ِّنَا َما ُكنÎا ُمـْرشِِكنيَ ﴿﴿﴿﴿    ::::ٔاما قو«ٔاما قو«ٔاما قو«ٔاما قو«: : : : فيجيب ابن عباس فيقولفيجيب ابن عباس فيقولفيجيب ابن عباس فيقولفيجيب ابن عباس فيقول ِ َرب Î َا ُمـْرشِِكنيÎِّنَا َما ُكن ِ َرب Î َا ُمـْرشِِكنيÎِّنَا َما ُكن ِ َرب Î َا ُمـْرشِِكنيÎِّنَا َما ُكن ِ َرب Îوقـال هللا وقـال هللا وقـال هللا وقـال هللا﴾﴾﴾﴾َواَواَواَوا���� ����    
َ َحِديثاً ﴿﴿﴿﴿ Î ًَحِديثا َ Î ًَحِديثا َ Î ًَحِديثا َ Îيوم القيامة يغفر ٔالهل التوحيد عىل ما  يوم القيامة يغفر ٔالهل التوحيد عىل ما  يوم القيامة يغفر ٔالهل التوحيد عىل ما  يوم القيامة يغفر ٔالهل التوحيد عىل ما ����فٕان هللا فٕان هللا فٕان هللا فٕان هللا             ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَال يَْكُتُموَن اَوَال يَْكُتُموَن اَوَال يَْكُتُموَن اَوَال يَْكُتُموَن ا���� 
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        . . . . اكن مهنم من ذنوب وال يغفر رشكهاكن مهنم من ذنوب وال يغفر رشكهاكن مهنم من ذنوب وال يغفر رشكهاكن مهنم من ذنوب وال يغفر رشكه

 كنا ٔا كنا ٔا كنا ٔا كنا ٔاحصحصحصحصاب ذنـوب ومل نكـن اب ذنـوب ومل نكـن اب ذنـوب ومل نكـن اب ذنـوب ومل نكـن تعالوا نقول ٕاOتعالوا نقول ٕاOتعالوا نقول ٕاOتعالوا نقول ٕاO: : : : فيقول املرشكني بعضهم لبعض يقولونفيقول املرشكني بعضهم لبعض يقولونفيقول املرشكني بعضهم لبعض يقولونفيقول املرشكني بعضهم لبعض يقولون
        . . . . مرشكنيمرشكنيمرشكنيمرشكني

ُمنَا اÊيْـِدِهيْم َوتتتتَـْشهَُد اÊْرُجلُهُـم َـْشهَُد اÊْرُجلُهُـم َـْشهَُد اÊْرُجلُهُـم َـْشهَُد اÊْرُجلُهُـم ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ٔاما  ٕان ك ٔاما  ٕان ك ٔاما  ٕان ك ٔاما  ٕان كمتمتمتمتوا الرشكوا الرشكوا الرشكوا الرشكيقول هللايقول هللايقول هللايقول هللا ِّ ُمنَا اÊيْـِدِهيْم َوَ ِّ ُمنَا اÊيْـِدِهيْم َوَ ِّ ُمنَا اÊيْـِدِهيْم َوَ لكلكلكَلكِّ ُ عََىل اÊفَْواِههِْم َوتُ ُ عََىل اÊفَْواِههِْم َوتُِ ُ عََىل اÊفَْواِههِْم َوتُِ متمتمتِمتُ عََىل اÊفَْواِههِْم َوتُِ ْ َْ َْ خنخنخنَخنَْ
ُبونَ  ُبونَ ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ ُبونَ ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ ُبونَ ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ َ َحـِديثاً ﴿﴿﴿﴿: : : :  حفني ذ« حفني ذ« حفني ذ« حفني ذ«    ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : يسيسيسيس    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِبَما َاكنُوا يَْكسـِ Î ًَحـِديثا َ Î ًَحـِديثا َ Î ًَحـِديثا َ Îالنـساءالنـساءالنـساءالنـساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَال يَْكُتُموَن اَوَال يَْكُتُموَن اَوَال يَْكُتُموَن اَوَال يَْكُتُموَن ا���� : : : :

٤٤٤٤٢٢٢٢ .[ .[ .[ .[        

توحيد عظمي êام اكن منك من ذنوب ومل تكن مرشًاك فيتحقـق فيـك قـول توحيد عظمي êام اكن منك من ذنوب ومل تكن مرشًاك فيتحقـق فيـك قـول توحيد عظمي êام اكن منك من ذنوب ومل تكن مرشًاك فيتحقـق فيـك قـول توحيد عظمي êام اكن منك من ذنوب ومل تكن مرشًاك فيتحقـق فيـك قـول ففضل ال ففضل ال ففضل ال ففضل ال 
َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ«َ ِلَمن يََشاءُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ����هللا هللا هللا هللا  َ َال يَْغِفُر اÊن يُْرشَ Î َُك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ«َ ِلَمن يََشاء َ َال يَْغِفُر اÊن يُْرشَ Î َُك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ«َ ِلَمن يََشاء َ َال يَْغِفُر اÊن يُْرشَ Î َُك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ«َ ِلَمن يََشاء َ َال يَْغِفُر اÊن يُْرشَ Îا���� Îن Û

نÎ اا Û
نÎ اا Û
نÎ اا Û
: : : : النساءالنساءالنساءالنساء    [[[[        ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

     عنـده مـن عنـده مـن عنـده مـن عنـده مـن هذه االٓية آية رجاء وآية هتديد، آية رجاء ملن حقق التوحيد واكن هذه االٓية آية رجاء وآية هتديد، آية رجاء ملن حقق التوحيد واكن هذه االٓية آية رجاء وآية هتديد، آية رجاء ملن حقق التوحيد واكن هذه االٓية آية رجاء وآية هتديد، آية رجاء ملن حقق التوحيد واكن    ]]]]٤٤٤٤٨٨٨٨
ن، وآية هتديد ملن ٔان، وآية هتديد ملن ٔان، وآية هتديد ملن ٔان، وآية هتديد ملن ٔاىتىتىتىت برشك ذنب وفعل من الطاعـات مـا فعـل؛ ٔالن  برشك ذنب وفعل من الطاعـات مـا فعـل؛ ٔالن  برشك ذنب وفعل من الطاعـات مـا فعـل؛ ٔالن  برشك ذنب وفعل من الطاعـات مـا فعـل؛ ٔالن اكاكاكاكااااا§نوب ما§نوب ما§نوب ما§نوب م

 اكن رشاك حيب اكن رشاك حيب اكن رشاك حيب اكن رشاك حيبطططط لك ٔاعام� ولو اكنت مثل زبد البحر،  لك ٔاعام� ولو اكنت مثل زبد البحر،  لك ٔاعام� ولو اكنت مثل زبد البحر،  لك ٔاعام� ولو اكنت مثل زبد البحر، مفمفمفمفـن ٔامهيـة ـن ٔامهيـة ـن ٔامهيـة ـن ٔامهيـة ننننا§نب الواحد إ ا§نب الواحد إ ا§نب الواحد إ ا§نب الواحد إ 
        . . . . هذا التوحيد، فأنت لو جعلت جل معرك يف ٔان حتقق التوحيد كفاك ذ«هذا التوحيد، فأنت لو جعلت جل معرك يف ٔان حتقق التوحيد كفاك ذ«هذا التوحيد، فأنت لو جعلت جل معرك يف ٔان حتقق التوحيد كفاك ذ«هذا التوحيد، فأنت لو جعلت جل معرك يف ٔان حتقق التوحيد كفاك ذ«

قولوا ال قولوا ال قولوا ال قولوا ال ««««: : : :  ميكث يف مكة ثالثة عرش سـنة يقول ميكث يف مكة ثالثة عرش سـنة يقول ميكث يف مكة ثالثة عرش سـنة يقول ميكث يف مكة ثالثة عرش سـنة يقول����و§« ال و§« ال و§« ال و§« ال جعجعجعجعب ٔان جتد النيب ب ٔان جتد النيب ب ٔان جتد النيب ب ٔان جتد النيب 
        . . . . فلام كون دو× يف املدينة اكنت دو× قويةفلام كون دو× يف املدينة اكنت دو× قويةفلام كون دو× يف املدينة اكنت دو× قويةفلام كون دو× يف املدينة اكنت دو× قوية» » » » ٕا� ٕاال هللا تفلحوإا� ٕاال هللا تفلحوإا� ٕاال هللا تفلحوإا� ٕاال هللا تفلحوا

تعــاىل وانظــر ٕاىل اÖول الــيت قامــت يف ٔافغانــسـتان ويف العــراق ويف الــصومال تعــاىل وانظــر ٕاىل اÖول الــيت قامــت يف ٔافغانــسـتان ويف العــراق ويف الــصومال تعــاىل وانظــر ٕاىل اÖول الــيت قامــت يف ٔافغانــسـتان ويف العــراق ويف الــصومال تعــاىل وانظــر ٕاىل اÖول الــيت قامــت يف ٔافغانــسـتان ويف العــراق ويف الــصومال 
والسودان وغريها، ملا اكن بنياهنا هوالسودان وغريها، ملا اكن بنياهنا هوالسودان وغريها، ملا اكن بنياهنا هوالسودان وغريها، ملا اكن بنياهنا هشششش وتربيهتا  وتربيهتا  وتربيهتا  وتربيهتا حضحضحضحضـY مـاذا حـدث؟ رسعـان مـا ٕان ـY مـاذا حـدث؟ رسعـان مـا ٕان ـY مـاذا حـدث؟ رسعـان مـا ٕان ـY مـاذا حـدث؟ رسعـان مـا ٕان 

فـريي وهـذا فـريي وهـذا فـريي وهـذا فـريي وهـذا ����ـادي وهـذا كـذا ـادي وهـذا كـذا ـادي وهـذا كـذا ـادي وهـذا كـذا قامت وانقضت، قامت فوجدO التيارات، هذا تكقامت وانقضت، قامت فوجدO التيارات، هذا تكقامت وانقضت، قامت فوجدO التيارات، هذا تكقامت وانقضت، قامت فوجدO التيارات، هذا تك
وهذا كذا، لك � فكر وعقيدته فوهذا كذا، لك � فكر وعقيدته فوهذا كذا، لك � فكر وعقيدته فوهذا كذا، لك � فكر وعقيدته فلكلكلكلكمة التوحيد قبل توحيد المة التوحيد قبل توحيد المة التوحيد قبل توحيد المة التوحيد قبل توحيد اللكلكلكلكمة، فيجب علينا ٔان مة، فيجب علينا ٔان مة، فيجب علينا ٔان مة، فيجب علينا ٔان 
حنقق ذ«، ٔاما أالمور اليت بعد ذ« فأمرهـا سـهل، يـسعنا مـا اكن يـسع التـابعني حنقق ذ«، ٔاما أالمور اليت بعد ذ« فأمرهـا سـهل، يـسعنا مـا اكن يـسع التـابعني حنقق ذ«، ٔاما أالمور اليت بعد ذ« فأمرهـا سـهل، يـسعنا مـا اكن يـسع التـابعني حنقق ذ«، ٔاما أالمور اليت بعد ذ« فأمرهـا سـهل، يـسعنا مـا اكن يـسع التـابعني 

 يف  يف  يف  يف  مل خيتلفـوا مل خيتلفـوا مل خيتلفـوا مل خيتلفـواوالسلف من قبلنا، اختلفوا نعـم يف مـسائل كثـرية نعـم اختلفـوا لكـنوالسلف من قبلنا، اختلفوا نعـم يف مـسائل كثـرية نعـم اختلفـوا لكـنوالسلف من قبلنا، اختلفوا نعـم يف مـسائل كثـرية نعـم اختلفـوا لكـنوالسلف من قبلنا، اختلفوا نعـم يف مـسائل كثـرية نعـم اختلفـوا لكـن
        . . . . العقيدةالعقيدةالعقيدةالعقيدة
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وذكر ما ٔاعد سـبحانه وتعاىل من عـذاب وذكر ما ٔاعد سـبحانه وتعاىل من عـذاب وذكر ما ٔاعد سـبحانه وتعاىل من عـذاب وذكر ما ٔاعد سـبحانه وتعاىل من عـذاب ٔايًضا من ٔامهيته التحذير من ٔايًضا من ٔامهيته التحذير من ٔايًضا من ٔامهيته التحذير من ٔايًضا من ٔامهيته التحذير من ضضضضده،ده،ده،ده،::::ادساادساادساادساسسسس
ِ فََقـْد ﴿﴿﴿﴿: : : : ���� قـال هللا  قـال هللا  قـال هللا  قـال هللا  وبيان خطورة مناقـضته وبيان خطورة مناقـضته وبيان خطورة مناقـضته وبيان خطورة مناقـضته،،،،ٔالمي ملن تركهٔالمي ملن تركهٔالمي ملن تركهٔالمي ملن تركه Î فََقـْد ِ Î فََقـْد ِ Î فََقـْد ِ Î����1ِ ُه َمـن يُـْرشِْك Îـ ن

Û
ُه َمـن يُـْرشِْك 1ِا Îـ ن
Û
ُه َمـن يُـْرشِْك 1ِا Îـ ن
Û
ُه َمـن يُـْرشِْك 1ِا Îـ ن
Û
ا
اِلِمَني ِمْن اÊنَصارٍ  Îاُر َوَما ِللظÎنَصارٍ َواُه النÊاِلِمَني ِمْن ا Îاُر َوَما ِللظÎنَصارٍ َواُه النÊاِلِمَني ِمْن ا Îاُر َوَما ِللظÎنَصارٍ َواُه النÊاِلِمَني ِمْن ا Îاُر َوَما ِللظÎَواُه الن �� ُ عَلَْيِه اجلَنÎَة َوَما�� Îَة َوَماÎعَلَْيِه اجلَن ُ Îَة َوَماÎعَلَْيِه اجلَن ُ Îَة َوَماÎعَلَْيِه اجلَن ُ Îَم ا���� Îَم اَحر Îَم اَحر Îَم اَحر Î٧٧٧٧٢٢٢٢: : : : دةدةدةدةاملائاملائاملائاملائ    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َحر[[[[        ....        

        ....    عدةعدةعدةعدةتوحيد أاللوهية � ٔاسامء توحيد أاللوهية � ٔاسامء توحيد أاللوهية � ٔاسامء توحيد أاللوهية � ٔاسامء ل ل ل ل 

        ....توحيد أاللوهيةتوحيد أاللوهيةتوحيد أاللوهيةتوحيد أاللوهية----۞۞۞۞

۞۞۞۞----B توحيد العبادة، ٕافراد العبادة B توحيد العبادة، ٕافراد العبادة B توحيد العبادة، ٕافراد العبادة B توحيد العبادة، ٕافراد العبادة  . . . .        

۞۞۞۞---- B توحيد إالرادة، جتعل ٕارادتك  B توحيد إالرادة، جتعل ٕارادتك  B توحيد إالرادة، جتعل ٕارادتك  B توحيد إالرادة، جتعل ٕارادتك ���� . . . .        

۞۞۞۞----B توحيد القصد، ٕاخالص القصد B توحيد القصد، ٕاخالص القصد B توحيد القصد، ٕاخالص القصد B توحيد القصد، ٕاخالص القصد  . . . .        

        . . . .  توحيد الطلب، تبتغي وجه هللا توحيد الطلب، تبتغي وجه هللا توحيد الطلب، تبتغي وجه هللا توحيد الطلب، تبتغي وجه هللا۞۞۞۞

۞۞۞۞---- B التوحيد الفعيل، ٔافعا«، ٔافعال العباد تفردها  B التوحيد الفعيل، ٔافعا«، ٔافعال العباد تفردها  B التوحيد الفعيل، ٔافعا«، ٔافعال العباد تفردها  B التوحيد الفعيل، ٔافعا«، ٔافعال العباد تفردها ���� . . . .        

        . . . .  هذه  هذه  هذه  هذه لكلكلكلكها ٔاسامء مها ٔاسامء مها ٔاسامء مها ٔاسامء مرترترترتادفة المس توحيد أاللوهيةادفة المس توحيد أاللوهيةادفة المس توحيد أاللوهيةادفة المس توحيد أاللوهية.... توحيد العمل توحيد العمل توحيد العمل توحيد العمل----۞۞۞۞

        ....توحيد أاللوهية هو حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêمتوحيد أاللوهية هو حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêمتوحيد أاللوهية هو حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêمتوحيد أاللوهية هو حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêم

        : : : : معىن توحيد أاللوهية � معاين متقاربة ؤاكمعىن توحيد أاللوهية � معاين متقاربة ؤاكمعىن توحيد أاللوهية � معاين متقاربة ؤاكمعىن توحيد أاللوهية � معاين متقاربة ؤاكرثرثرثرثمه ذكر ثالث معاينمه ذكر ثالث معاينمه ذكر ثالث معاينمه ذكر ثالث معاين

        . . . .  ٕافراد هللا 1لعبادة ٕافراد هللا 1لعبادة ٕافراد هللا 1لعبادة ٕافراد هللا 1لعبادة::::املعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالول

        . . . .  ٕافراد هللا بأفعال العباد ٕافراد هللا بأفعال العباد ٕافراد هللا بأفعال العباد ٕافراد هللا بأفعال العباد::::املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين

: : : :  وهو هـذا املعـىن ا§ي ذكـره الـشـي وهو هـذا املعـىن ا§ي ذكـره الـشـي وهو هـذا املعـىن ا§ي ذكـره الـشـي وهو هـذا املعـىن ا§ي ذكـره الـشـيخخخخ عبـد الـرمحن بـن سـعد يقـول عبـد الـرمحن بـن سـعد يقـول عبـد الـرمحن بـن سـعد يقـول عبـد الـرمحن بـن سـعد يقـول::::املعىن الثالثاملعىن الثالثاملعىن الثالثاملعىن الثالث
فتوحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا وحده 1لعبادة، وذ« بأن يعمل العبُد عَمل اليِقني ٔان فتوحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا وحده 1لعبادة، وذ« بأن يعمل العبُد عَمل اليِقني ٔان فتوحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا وحده 1لعبادة، وذ« بأن يعمل العبُد عَمل اليِقني ٔان فتوحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا وحده 1لعبادة، وذ« بأن يعمل العبُد عَمل اليِقني ٔان ((((
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وحده هو املألوه املعبود عىل احلقيقـة، ؤان صفــات أاللوهيــة ومعانهيـا ليـست وحده هو املألوه املعبود عىل احلقيقـة، ؤان صفــات أاللوهيــة ومعانهيـا ليـست وحده هو املألوه املعبود عىل احلقيقـة، ؤان صفــات أاللوهيــة ومعانهيـا ليـست وحده هو املألوه املعبود عىل احلقيقـة، ؤان صفــات أاللوهيــة ومعانهيـا ليـست     هللا هللا هللا هللا 
ات وال يـسـتحقها ٕاال هللا تعــاىل، فـٕاذا عـمل العبـد ذ« ات وال يـسـتحقها ٕاال هللا تعــاىل، فـٕاذا عـمل العبـد ذ« ات وال يـسـتحقها ٕاال هللا تعــاىل، فـٕاذا عـمل العبـد ذ« ات وال يـسـتحقها ٕاال هللا تعــاىل، فـٕاذا عـمل العبـد ذ« ٔاحد من أاحد من أاحد من أاحد من ا����لوقلوقلوقلوق    موجودة يف موجودة يف موجودة يف موجودة يف 

هللا 1لعبـادة هللا 1لعبـادة هللا 1لعبـادة هللا 1لعبـادة لكلكلكلكـها الظـاهرة والباطنـة، فيقـوم بـرشائع إالسـالم ـها الظـاهرة والباطنـة، فيقـوم بـرشائع إالسـالم ـها الظـاهرة والباطنـة، فيقـوم بـرشائع إالسـالم ـها الظـاهرة والباطنـة، فيقـوم بـرشائع إالسـالم     واعواعواعواعرترترترتف به حقا ٔافرد ف به حقا ٔافرد ف به حقا ٔافرد ف به حقا ٔافرد 
والصوم واحلـوالصوم واحلـوالصوم واحلـوالصوم واحلـجججج وأالمر 1ملعـروف والهنــي عـن املنكـر وبـّرِ  وأالمر 1ملعـروف والهنــي عـن املنكـر وبـّرِ  وأالمر 1ملعـروف والهنــي عـن املنكـر وبـّرِ  وأالمر 1ملعـروف والهنــي عـن املنكـر وبـّرِ     الظاهرة اكلصالة والزاكة الظاهرة اكلصالة والزاكة الظاهرة اكلصالة والزاكة الظاهرة اكلصالة والزاكة 

 مـن إالميـان B1 ومالئكتـه وكتبـه  مـن إالميـان B1 ومالئكتـه وكتبـه  مـن إالميـان B1 ومالئكتـه وكتبـه  مـن إالميـان B1 ومالئكتـه وكتبـه بأصو� الباطنةبأصو� الباطنةبأصو� الباطنةبأصو� الباطنة    الواÖين وصY أالرحـام، ويقـوم الواÖين وصY أالرحـام، ويقـوم الواÖين وصY أالرحـام، ويقـوم الواÖين وصY أالرحـام، ويقـوم 
يقـصد بـيقـصد بـيقـصد بـيقـصد بـيشيشيشيشء مـن ذ« غرء مـن ذ« غرء مـن ذ« غرء مـن ذ« غرضضضضـا مـن ـا مـن ـا مـن ـا مـن     ورسÚ واليوم االٓخـر والقــدر خـريه ورشه، ال ورسÚ واليوم االٓخـر والقــدر خـريه ورشه، ال ورسÚ واليوم االٓخـر والقــدر خـريه ورشه، ال ورسÚ واليوم االٓخـر والقــدر خـريه ورشه، ال 

        ....))))أالغراأالغراأالغراأالغراضضضض غري ر غري ر غري ر غري رضضضضا ربـه وطلب ثوابها ربـه وطلب ثوابها ربـه وطلب ثوابها ربـه وطلب ثوابه

        ....أالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، أالد× من الكتاب والسـنةأالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، أالد× من الكتاب والسـنةأالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، أالد× من الكتاب والسـنةأالد× عىل وجوب ٕافراد هللا 1ٔاللوهية، أالد× من الكتاب والسـنة

اُس اْعُبـُدواË َË َË َËَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : به قال هللا تعـاىلبه قال هللا تعـاىلبه قال هللا تعـاىلبه قال هللا تعـاىلٔان يأمر ٔان يأمر ٔان يأمر ٔان يأمر : : : : النوع أالولالنوع أالولالنوع أالولالنوع أالول:.:.:.:.الكتابالكتابالكتابالكتاب: : : : أوالأوالأوالأوال Îَـا النـ ÈهيÊاُس اْعُبـُدواا Îَـا النـ ÈهيÊاُس اْعُبـُدواا Îَـا النـ ÈهيÊاُس اْعُبـُدواا Îَـا النـ ÈهيÊا ﴾ ﴾ ﴾ ﴾
        . . . .  فعل ٔامر فعل ٔامر فعل ٔامر فعل ٔامر﴾ ﴾ ﴾ ﴾  اْعُبُدوا اْعُبُدوا اْعُبُدوا اْعُبُدوا﴿﴿﴿﴿            ]]]]٢١٢١٢١٢١: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    

ئئئئاً اً اً اً ، ﴿، ﴿، ﴿، ﴿::::وقو� تعاىلوقو� تعاىلوقو� تعاىلوقو� تعاىل َ َوَال تتتتُْرشُِكوا ِبِه َشيُْْرشُِكوا ِبِه َشيُْْرشُِكوا ِبِه َشيُْْرشُِكوا ِبِه َشيْ Î َوَال َ Î َوَال َ Î َوَال َ Îوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل]. ]. ]. ]. ٣٦٣٦٣٦٣٦: : : : النساءالنساءالنساءالنساء[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾  َواْعُبُدوا ا َواْعُبُدوا ا َواْعُبُدوا ا َواْعُبُدوا ا����  :  :  :  :﴿﴿﴿﴿    
هُ  ÎË Û

الÎ ا
Û
Èَك اÊالÎ تَْعُبُدوا ا هُ َوقََىض َرب ÎË Û

الÎ ا
Û
Èَك اÊالÎ تَْعُبُدوا ا هُ َوقََىض َرب ÎË Û

الÎ ا
Û
Èَك اÊالÎ تَْعُبُدوا ا هُ َوقََىض َرب ÎË Û

الÎ ا
Û
Èَك اÊالÎ تَْعُبُدوا ا             ....وقىض ٔاي ٔامر وووقىض ٔاي ٔامر وووقىض ٔاي ٔامر وووقىض ٔاي ٔامر ووىصىصىصىص، ، ، ، ] ] ] ] ٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : إالرساءإالرساءإالرساءإالرساء[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َوقََىض َرب

َوَما َوَما َوَما َوَما ﴿﴿﴿﴿             ٔانه أالساس لوجود اخلليقة واملقصود من ٕاجياد الثقلني ٔانه أالساس لوجود اخلليقة واملقصود من ٕاجياد الثقلني ٔانه أالساس لوجود اخلليقة واملقصود من ٕاجياد الثقلني ٔانه أالساس لوجود اخلليقة واملقصود من ٕاجياد الثقلنيانانانانبينبينبينبين: : : : الثاينالثاينالثاينالثاينع ع ع ع النو النو النو النو 
الÎ ِلَيْعُبُدونِ 

Û
نَس ا

Û
الÎ ِلَيْعُبُدونِ َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
الÎ ِلَيْعُبُدونِ َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
الÎ ِلَيْعُبُدونِ َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
 َولََقْد بََعثْنَا  َولََقْد بََعثْنَا  َولََقْد بََعثْنَا  َولََقْد بََعثْنَا ﴿﴿﴿﴿: : : :  وقال هللا تعاىل وقال هللا تعاىل وقال هللا تعاىل وقال هللا تعاىل    ]]]]٥٦٥٦٥٦٥٦: : : : ا§ارËتا§ارËتا§ارËتا§ارËت    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

اغُوَت  Îَواْجتَِنُبوا الط َ Î اغُوَت Îَواْجتَِنُبوا الط َ Î اغُوَت Îَواْجتَِنُبوا الط َ Î اغُوَت Îَواْجتَِنُبوا الط َ Îِن اْعُبُدوا ا����Êُسوًال ا Îٍة ر Îمèِن اْعُبُدوا اِيف ُلكِّ اÊُسوًال ا Îٍة ر Îمèِن اْعُبُدوا اِيف ُلكِّ اÊُسوًال ا Îٍة ر Îمèِن اْعُبُدوا اِيف ُلكِّ اÊُسوًال ا Îٍة ر Îمèطبعا لكن ، طبعا لكن ، طبعا لكن ، طبعا لكن ]]]]٣٦٣٦٣٦٣٦: : : : النحلالنحلالنحلالنحل[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ ِيف ُلكِّ ا ،
االٓيـة الوااالٓيـة الوااالٓيـة الوااالٓيـة الواحضحضحضحضــة الـرصحية يف هــذا العنــرص، ا§ي هـو أالســاس مـن وجــود اخلليقــة ــة الـرصحية يف هــذا العنــرص، ا§ي هـو أالســاس مـن وجــود اخلليقــة ــة الـرصحية يف هــذا العنــرص، ا§ي هـو أالســاس مـن وجــود اخلليقــة ــة الـرصحية يف هــذا العنــرص، ا§ي هـو أالســاس مـن وجــود اخلليقــة 

الÎ ﴿﴿﴿﴿    : : : : واملقصود من ٕاجياد الثقلني يه االٓية اليت قلهتا أالولواملقصود من ٕاجياد الثقلني يه االٓية اليت قلهتا أالولواملقصود من ٕاجياد الثقلني يه االٓية اليت قلهتا أالولواملقصود من ٕاجياد الثقلني يه االٓية اليت قلهتا أالول
Û
نَس ا

Û
الÎ َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
الÎ َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
الÎ َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

�ممممِلَيْعُبُدونِ ِلَيْعُبُدونِ ِلَيْعُبُدونِ ِلَيْعُبُدونِ ���        . . . . ﴾ ولعل يكون فيه سق﴾ ولعل يكون فيه سق﴾ ولعل يكون فيه سق﴾ ولعل يكون فيه سقطططط يف ال يف ال يف ال يف ال

َوَمـا اÊْرَسـلْنَا ِمـن قَـْبâَِ ِمـن َوَمـا اÊْرَسـلْنَا ِمـن قَـْبâَِ ِمـن َوَمـا اÊْرَسـلْنَا ِمـن قَـْبâَِ ِمـن َوَمـا اÊْرَسـلْنَا ِمـن قَـْبâَِ ِمـن ﴿﴿﴿﴿         الرسـل الرسـل الرسـل الرسـلةةةة املقصود من بعثـ املقصود من بعثـ املقصود من بعثـ املقصود من بعثـبيان ٔانهبيان ٔانهبيان ٔانهبيان ٔانه        ::::ثالثثالثثالثثالثال ال ال ال     النوعالنوعالنوعالنوع
الÎ اOَÊ فَاْعُبُدونِ 

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ نُوàِ ا

Û
ُسوٍل ا Îفَاْعُبُدونِ ر OَÊا Îال

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ نُوàِ ا

Û
ُسوٍل ا Îفَاْعُبُدونِ ر OَÊا Îال

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ نُوàِ ا

Û
ُسوٍل ا Îفَاْعُبُدونِ ر OَÊا Îال

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا لَْيِه اÊن

Û
الÎ نُوàِ ا

Û
ُسوٍل ا Îممكـن تـضع االٓيـة ، ممكـن تـضع االٓيـة ، ممكـن تـضع االٓيـة ، ممكـن تـضع االٓيـة     ]]]]٢٥٢٥٢٥٢٥: : : : أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ر ،

َ ﴿﴿﴿﴿: : : : اليت قبلهااليت قبلهااليت قبلهااليت قبلها Î َ Î َ Î َ Îِن اْعُبـُدوا ا����Êُسـوًال ا Îٍة ر Îمèِن اْعُبـُدوا ا َولََقْد بََعثْنَا ِيف ُلكِّ اÊُسـوًال ا Îٍة ر Îمèِن اْعُبـُدوا ا َولََقْد بََعثْنَا ِيف ُلكِّ اÊُسـوًال ا Îٍة ر Îمèِن اْعُبـُدوا ا َولََقْد بََعثْنَا ِيف ُلكِّ اÊُسـوًال ا Îٍة ر Îمèـاغُوَت  َولََقْد بََعثْنَا ِيف ُلكِّ ا Îـاغُوَت َواْجتَِنُبـوا الط Îـاغُوَت َواْجتَِنُبـوا الط Îـاغُوَت َواْجتَِنُبـوا الط Îَواْجتَِنُبـوا الط ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ 
        ]. ]. ]. ]. ٣٦٣٦٣٦٣٦: : : : النحلالنحلالنحلالنحل[[[[
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	 معهد شيخ اإلسالم العلمي

ُِل املَالئَِكـَة ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، قـال تعـاىل، قـال تعـاىل، قـال تعـاىل، قـال تعـاىلٕانـزال الكتـبٕانـزال الكتـبٕانـزال الكتـبٕانـزال الكتـب     أالسـاس مـن أالسـاس مـن أالسـاس مـن أالسـاس مـنبيان ٔانهبيان ٔانهبيان ٔانهبيان ٔانه    ::::الرابعالرابعالرابعالرابع    النوعالنوعالنوعالنوع ُِل املَالئَِكـَة يُـَزنّ ُِل املَالئَِكـَة يُـَزنّ ُِل املَالئَِكـَة يُـَزنّ يُـَزنّ
Îُقونِ  الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن Èُقونِ 1ِلرÎ الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن Èُقونِ 1ِلرÎ الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن Èُقونِ 1ِلرÎ الÎ اOَÊ فَات

Û
َ�َ ا

Û
Îُه َال ا وحِ ِمْن اÊْمِرِه عََىل َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه اÊْن اÊنِذُروا اÊن È1ِلر ﴾ ﴾ ﴾ ﴾....     . . . .        

 يف اÖنيـا  يف اÖنيـا  يف اÖنيـا  يف اÖنيـا بيان عظمي ثواب ٔاهÚ وما ٔاعد بيان عظمي ثواب ٔاهÚ وما ٔاعد بيان عظمي ثواب ٔاهÚ وما ٔاعد بيان عظمي ثواب ٔاهÚ وما ٔاعد هلهلهلهلم من ٔاجور عظميـةم من ٔاجور عظميـةم من ٔاجور عظميـةم من ٔاجور عظميـة: : : : امسامسامسامس اخل اخل اخل اخلالنوعالنوعالنوعالنوع
ميَـاَهنُم ِبُظـْملٍ اèْولَِئـَك لَهُـُم االÊْمـُن َوُمه ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    واالٓخرةواالٓخرةواالٓخرةواالٓخرة

Û
يَن آَمنُوا َولَـْم يَلِْبـُسوا ا ِ Î§ْمـُن َوُمه اÊْولَِئـَك لَهُـُم االèميَـاَهنُم ِبُظـْملٍ ا
Û
يَن آَمنُوا َولَـْم يَلِْبـُسوا ا ِ Î§ْمـُن َوُمه اÊْولَِئـَك لَهُـُم االèميَـاَهنُم ِبُظـْملٍ ا
Û
يَن آَمنُوا َولَـْم يَلِْبـُسوا ا ِ Î§ْمـُن َوُمه اÊْولَِئـَك لَهُـُم االèميَـاَهنُم ِبُظـْملٍ ا
Û
يَن آَمنُوا َولَـْم يَلِْبـُسوا ا ِ Î§ا

ْهَتُدونَ  Èْهَتُدونَ م Èْهَتُدونَ م Èْهَتُدونَ م È٨٢٨٢٨٢٨٢: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ م[[[[     . . . .        

لــيس أالمــر كــام لــيس أالمــر كــام لــيس أالمــر كــام لــيس أالمــر كــام ««««: : : :  قــال قــال قــال قــالطبعــا الــصحابة قــالوا ؤاينــا ال يظــمل نفــسه Ë رســول هللا؟طبعــا الــصحابة قــالوا ؤاينــا ال يظــمل نفــسه Ë رســول هللا؟طبعــا الــصحابة قــالوا ؤاينــا ال يظــمل نفــسه Ë رســول هللا؟طبعــا الــصحابة قــالوا ؤاينــا ال يظــمل نفــسه Ë رســول هللا؟
ÛنÎ ﴿﴿﴿﴿: : : : تزمعون ٔاو كام تقولون ٔامل تزمعون ٔاو كام تقولون ٔامل تزمعون ٔاو كام تقولون ٔامل تزمعون ٔاو كام تقولون ٔامل تتتتسمعوا ٕاىل قول الرجل الصاسمعوا ٕاىل قول الرجل الصاسمعوا ٕاىل قول الرجل الصاسمعوا ٕاىل قول الرجل الصاحلحلحلحل

ِ ا Î Îن Û
ِ ا Î Îن Û
ِ ا Î Îن Û
ِ ا Î����1ِ َال تتتتُْرشِْك 1ُِْرشِْك 1ُِْرشِْك 1ُِْرشِْك Î Î َال َ Î َال َ ËَُبُينينينَينÎ َال َ Ëَُب Ëَُب Ëَب

ٌٌ َعِظمي َعِظمي َعِظمي َعِظميٌٌٌٌ     َك لَُظْملٌٌ ْ َك لَُظْملالّرشِ ْ َك لَُظْملالّرشِ ْ َك لَُظْملالّرشِ ْ         . . . . »»»»    ]]]]١٣١٣١٣١٣: : : : لقامنلقامنلقامنلقامن    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الّرشِ

التحـذير مـن التحـذير مـن التحـذير مـن التحـذير مـن ضضضضـده وبيـان خطـورة مناقـضته وذكـر مـا ٔاعـد ـده وبيـان خطـورة مناقـضته وذكـر مـا ٔاعـد ـده وبيـان خطـورة مناقـضته وذكـر مـا ٔاعـد ـده وبيـان خطـورة مناقـضته وذكـر مـا ٔاعـد : : : : أالمر الـسادسأالمر الـسادسأالمر الـسادسأالمر الـسادس
ُ ﴿﴿﴿﴿: : : : ل تعاىلل تعاىلل تعاىلل تعاىل قا قا قا قاسـبحانه من عقاب أاللمي ملن تركهسـبحانه من عقاب أاللمي ملن تركهسـبحانه من عقاب أاللمي ملن تركهسـبحانه من عقاب أاللمي ملن تركه Î ُ Î ُ Î ُ Îَم ا���� Îفَقَْد َحر ِ Îَم ا Îفَقَْد َحر ِ Îَم ا Îفَقَْد َحر ِ Îَم ا Îفَقَْد َحر ِ Î����1ِ ُه َمن يُْرشِْكÎ ن

Û
Îُه َمن يُْرشِْك 1ِا ن
Û
Îُه َمن يُْرشِْك 1ِا ن
Û
Îُه َمن يُْرشِْك 1ِا ن
Û
ا

اِلِمَني ِمْن اÊنَصارٍ  Îاُر َوَما ِللظÎنَصارٍ َواُه النÊاِلِمَني ِمْن ا Îاُر َوَما ِللظÎنَصارٍ َواُه النÊاِلِمَني ِمْن ا Îاُر َوَما ِللظÎنَصارٍ َواُه النÊاِلِمَني ِمْن ا Îاُر َوَما ِللظÎَواُه الن �� َال َال َال َال ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، وقالوا تعـاىل، وقالوا تعـاىل، وقالوا تعـاىل، وقالوا تعـاىل    ]]]]٧٧٧٧٢٢٢٢: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ عَلَْيِه اجلَنÎَة َوَماعَلَْيِه اجلَنÎَة َوَماعَلَْيِه اجلَنÎَة َوَماعَلَْيِه اجلَنÎَة َوَما��
ُذوالً  ُذوالً ْ ُذوالً ْ خخخْخُذوالً ْ Îلَهًا آَخَر فَتَْقُعَد َمْذُمومًا م

Û
ِ ا ÎÎلَهًا آَخَر فَتَْقُعَد َمْذُمومًا م
Û
ِ ا ÎÎلَهًا آَخَر فَتَْقُعَد َمْذُمومًا م
Û
ِ ا ÎÎلَهًا آَخَر فَتَْقُعَد َمْذُمومًا م
Û
ِ ا Îَعْل َمَع ا���� َعْل َمَع اَجتْ َعْل َمَع اَجتْ َعْل َمَع اَجتْ ، ٕاىل غري ذ« مـن ، ٕاىل غري ذ« مـن ، ٕاىل غري ذ« مـن ، ٕاىل غري ذ« مـن     ]]]]٢٢٢٢٢٢٢٢: : : : اءاءاءاءإالرس إالرس إالرس إالرس     [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َجتْ

        أالد× هذا يف الكتابأالد× هذا يف الكتابأالد× هذا يف الكتابأالد× هذا يف الكتاب

أالمر، ٔاساس من اخللـق، بعثـة الرسـل، ٕانـزال الكتـب، أالمر، ٔاساس من اخللـق، بعثـة الرسـل، ٕانـزال الكتـب، أالمر، ٔاساس من اخللـق، بعثـة الرسـل، ٕانـزال الكتـب، أالمر، ٔاساس من اخللـق، بعثـة الرسـل، ٕانـزال الكتـب، : : : : يف الكتاب ذكر سـتة مهيف الكتاب ذكر سـتة مهيف الكتاب ذكر سـتة مهيف الكتاب ذكر سـتة مه
        . . . . ثواب من اعتنقه، والوعيد عىل من تركهثواب من اعتنقه، والوعيد عىل من تركهثواب من اعتنقه، والوعيد عىل من تركهثواب من اعتنقه، والوعيد عىل من تركه

        ....أالد× عىل وجوب توحيد أاللوهية من السـنةأالد× عىل وجوب توحيد أاللوهية من السـنةأالد× عىل وجوب توحيد أاللوهية من السـنةأالد× عىل وجوب توحيد أاللوهية من السـنة: : : : $$$$نيانيانيانيا

 قـال،  قـال،  قـال،  قـال، ����بن جبـل بن جبـل بن جبـل بن جبـل  ما رواه الب ما رواه الب ما رواه الب ما رواه البخخخخاري يف اري يف اري يف اري يف حصحصحصحصيحه عن معاذ يحه عن معاذ يحه عن معاذ يحه عن معاذ ،،،،....ٔانه حق هللأانه حق هللأانه حق هللأانه حق هللا: : : : أالولأالولأالولأالول

هللا ورسـو� ٔاعـمل، هللا ورسـو� ٔاعـمل، هللا ورسـو� ٔاعـمل، هللا ورسـو� ٔاعـمل، : : : : Ë معاذ ٔاتدري ما حق هللا عىل العباد؟ قالË معاذ ٔاتدري ما حق هللا عىل العباد؟ قالË معاذ ٔاتدري ما حق هللا عىل العباد؟ قالË معاذ ٔاتدري ما حق هللا عىل العباد؟ قال««««: : : : ����قال النيب قال النيب قال النيب قال النيب 
: : : : ٔاتدري ما حقهم عليه؟ قـالٔاتدري ما حقهم عليه؟ قـالٔاتدري ما حقهم عليه؟ قـالٔاتدري ما حقهم عليه؟ قـال««««وهذا حق هللا وهذا حق هللا وهذا حق هللا وهذا حق هللا » » » » ٔان يعبدوه وال يرشكوا به شئان يعبدوه وال يرشكوا به شئان يعبدوه وال يرشكوا به شئان يعبدوه وال يرشكوا به شيئئئئًاًاًاًا: : : : قالقالقالقال

        ....»»»»ٔاال يعذهبمٔاال يعذهبمٔاال يعذهبمٔاال يعذهبم: : : : قالقالقالقال: : : : هللا ورسو� ٔاعملهللا ورسو� ٔاعملهللا ورسو� ٔاعملهللا ورسو� ٔاعمل

: : : : هللا، ويف روايـةهللا، ويف روايـةهللا، ويف روايـةهللا، ويف روايـةٔاتدري ما حقهم عليه ٔاي عىل ٔاتدري ما حقهم عليه ٔاي عىل ٔاتدري ما حقهم عليه ٔاي عىل ٔاتدري ما حقهم عليه ٔاي عىل : : : : هل للعباد حق عىل هللا من قو�هل للعباد حق عىل هللا من قو�هل للعباد حق عىل هللا من قو�هل للعباد حق عىل هللا من قو�
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ٔاتدري ما حق العباد عىل هللا؟ هل للعباد حق عىل هللا؟ ليس ٔاتدري ما حق العباد عىل هللا؟ هل للعباد حق عىل هللا؟ ليس ٔاتدري ما حق العباد عىل هللا؟ هل للعباد حق عىل هللا؟ ليس ٔاتدري ما حق العباد عىل هللا؟ هل للعباد حق عىل هللا؟ ليس هلهلهلهلم حق عـىل هللا م حق عـىل هللا م حق عـىل هللا م حق عـىل هللا 
منمنمنمنا هذا احلق حق كتبه هللا عىل نفسه متننا وتفضال عىل العبـاد ﴿ا هذا احلق حق كتبه هللا عىل نفسه متننا وتفضال عىل العبـاد ﴿ا هذا احلق حق كتبه هللا عىل نفسه متننا وتفضال عىل العبـاد ﴿ا هذا احلق حق كتبه هللا عىل نفسه متننا وتفضال عىل العبـاد ﴿ ـا عَلَْينَـا ـا عَلَْينَـا ـا عَلَْينَـا ـا عَلَْينَـا إإإٕا && َوَاكَن َحقَوَاكَن َحقَوَاكَن َحقَوَاكَن َحق&&

ســـبحانه ســـبحانه ســـبحانه ســـبحانه ----، مــا ا§ي جعــل هــذا احلــق عليــه؟ هللا ، مــا ا§ي جعــل هــذا احلــق عليــه؟ هللا ، مــا ا§ي جعــل هــذا احلــق عليــه؟ هللا ، مــا ا§ي جعــل هــذا احلــق عليــه؟ هللا     ]]]]٤٧٤٧٤٧٤٧: : : : الــرومالــرومالــرومالــروم    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ نـَـْرصُ املـُـْؤِمِننيَ نـَـْرصُ املـُـْؤِمِننيَ نـَـْرصُ املـُـْؤِمِننيَ نـَـْرصُ املـُـْؤِمِننيَ 
 يبقى هذا احلق هو حق تفضل ومت يبقى هذا احلق هو حق تفضل ومت يبقى هذا احلق هو حق تفضل ومت يبقى هذا احلق هو حق تفضل ومتنننننننن كتبه هللا عـىل نفـسه ومل يكتبـه ٔاحـد  كتبه هللا عـىل نفـسه ومل يكتبـه ٔاحـد  كتبه هللا عـىل نفـسه ومل يكتبـه ٔاحـد  كتبه هللا عـىل نفـسه ومل يكتبـه ٔاحـد ----اىلاىلاىلاىلوتعوتعوتعوتع

        . . . . عليهعليهعليهعليه

 ٔاول ما تدعوا تبدٔا به، وحديث ٔايـًضا ابـن  ٔاول ما تدعوا تبدٔا به، وحديث ٔايـًضا ابـن  ٔاول ما تدعوا تبدٔا به، وحديث ٔايـًضا ابـن  ٔاول ما تدعوا تبدٔا به، وحديث ٔايـًضا ابـن ....ٔاول ما يبدٔا به يف اÖعوة ٔاول ما يبدٔا به يف اÖعوة ٔاول ما يبدٔا به يف اÖعوة ٔاول ما يبدٔا به يف اÖعوة     :::: الثاين الثاين الثاين الثاين----
ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل ٕانـك تقـدم عـىل قـوم مـن ٔاهـل ««««: : : : عباس ملا بعث النيب ص معاذا حنو المين قال �عباس ملا بعث النيب ص معاذا حنو المين قال �عباس ملا بعث النيب ص معاذا حنو المين قال �عباس ملا بعث النيب ص معاذا حنو المين قال �

حدوا هللا فٕان عرفوا ذ« فـأخحدوا هللا فٕان عرفوا ذ« فـأخحدوا هللا فٕان عرفوا ذ« فـأخحدوا هللا فٕان عرفوا ذ« فـأخربربربربمه ٔان هللا مه ٔان هللا مه ٔان هللا مه ٔان هللا و و و و ييييكتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليه ٔان كتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليه ٔان كتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليه ٔان كتاب فليكن ٔاول ما تدعومه ٕاليه ٔان 
        ....» » » » ٕاىل آخر احلديثٕاىل آخر احلديثٕاىل آخر احلديثٕاىل آخر احلديث............فرفرفرفرضضضض علهيم  علهيم  علهيم  علهيم مخمخمخمخس صلوات س صلوات س صلوات س صلوات 

 ٔان رسـول هللا  ٔان رسـول هللا  ٔان رسـول هللا  ٔان رسـول هللا ���� فعن ابـن مـسعود  فعن ابـن مـسعود  فعن ابـن مـسعود  فعن ابـن مـسعود ....ٔانه آخر ما ميوت عليه إالنسانٔانه آخر ما ميوت عليه إالنسانٔانه آخر ما ميوت عليه إالنسانٔانه آخر ما ميوت عليه إالنسان الثالث  الثالث  الثالث  الثالث 

مـن مـن مـن مـن ««««ويف احلديث ويف احلديث ويف احلديث ويف احلديث » » » » من مات وهو يدعوا من دون هللا ندا دخل النارمن مات وهو يدعوا من دون هللا ندا دخل النارمن مات وهو يدعوا من دون هللا ندا دخل النارمن مات وهو يدعوا من دون هللا ندا دخل النار««««: : : :  قال قال قال قال����
، ٔالنه مـن مـات عـىل غـري ، ٔالنه مـن مـات عـىل غـري ، ٔالنه مـن مـات عـىل غـري ، ٔالنه مـن مـات عـىل غـري يبقى واجبيبقى واجبيبقى واجبيبقى واجب» » » » اكن آخر اكن آخر اكن آخر اكن آخر ****مه ال ٕا� ٕاال هللا دخل اجلنةمه ال ٕا� ٕاال هللا دخل اجلنةمه ال ٕا� ٕاال هللا دخل اجلنةمه ال ٕا� ٕاال هللا دخل اجلنة

 مات وهـو يـدعوا مـن دون هللا نـدا دخـل  مات وهـو يـدعوا مـن دون هللا نـدا دخـل  مات وهـو يـدعوا مـن دون هللا نـدا دخـل  مات وهـو يـدعوا مـن دون هللا نـدا دخـل ���� فاكن آخر  فاكن آخر  فاكن آخر  فاكن آخر ****مه رشاك B1 مه رشاك B1 مه رشاك B1 مه رشاك B1 ذ«
        ....النارالنارالنارالنار

مفمفمفمفن اكن لقاءه ال يـرشك ن اكن لقاءه ال يـرشك ن اكن لقاءه ال يـرشك ن اكن لقاءه ال يـرشك «««« حديث جابر أالخري رابع ا§ي هو  حديث جابر أالخري رابع ا§ي هو  حديث جابر أالخري رابع ا§ي هو  حديث جابر أالخري رابع ا§ي هو     :::: آخر اللقاء آخر اللقاء آخر اللقاء آخر اللقاءٔانه ٔانه ٔانه ٔانه ----٤٤٤٤----
ففـي حـديث ففـي حـديث ففـي حـديث ففـي حـديث » » » » B1 شيB1 شيB1 شيB1 شيئئئئًا دخل اجلنة ومن اكن لقاءه يـرشك �1 شـيًا دخل اجلنة ومن اكن لقاءه يـرشك �1 شـيًا دخل اجلنة ومن اكن لقاءه يـرشك �1 شـيًا دخل اجلنة ومن اكن لقاءه يـرشك �1 شـيئئئئًا دخـل النـارًا دخـل النـارًا دخـل النـارًا دخـل النـار

مــن لقــي هللا ال مــن لقــي هللا ال مــن لقــي هللا ال مــن لقــي هللا ال ««««: : : :  قــال قــال قــال قــال���� ٔان رســول هللا  ٔان رســول هللا  ٔان رســول هللا  ٔان رســول هللا ----رررريضيضيضيض هللا عــهنام هللا عــهنام هللا عــهنام هللا عــهنام----ن عبــد هللا ن عبــد هللا ن عبــد هللا ن عبــد هللا جــابر بــجــابر بــجــابر بــجــابر بــ
شـيشـيشـيشـيئئئئًا معنـاه وٕان ًا معنـاه وٕان ًا معنـاه وٕان ًا معنـاه وٕان » » » » يرشك به شييرشك به شييرشك به شييرشك به شيئئئئًا دخل اجلنة ومن لقيه يرشك به شيًا دخل اجلنة ومن لقيه يرشك به شيًا دخل اجلنة ومن لقيه يرشك به شيًا دخل اجلنة ومن لقيه يرشك به شيئئئئًا دخـل النـارًا دخـل النـارًا دخـل النـارًا دخـل النـار

        . . . . قلقلقلقل

        ....وأالحاديث يف ذ« كثريةوأالحاديث يف ذ« كثريةوأالحاديث يف ذ« كثريةوأالحاديث يف ذ« كثرية

وذكـرO وذكـرO وذكـرO وذكـرO     ....يبقى ذكرO أالد× اليت توجب توحيد أاللوهية عـىل مـيبقى ذكرO أالد× اليت توجب توحيد أاللوهية عـىل مـيبقى ذكرO أالد× اليت توجب توحيد أاللوهية عـىل مـيبقى ذكرO أالد× اليت توجب توحيد أاللوهية عـىل مـنتنتنتنت الكتـاب والـسـنة الكتـاب والـسـنة الكتـاب والـسـنة الكتـاب والـسـنة
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        ....ب الثاين ٔانه ٔاساس دعوة الرسلب الثاين ٔانه ٔاساس دعوة الرسلب الثاين ٔانه ٔاساس دعوة الرسلب الثاين ٔانه ٔاساس دعوة الرسلأالمهية يف املطلأالمهية يف املطلأالمهية يف املطلأالمهية يف املطل

        املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

        بيان ٔامهيته  ؤانه ٔاساس دعوة الرسلبيان ٔامهيته  ؤانه ٔاساس دعوة الرسلبيان ٔامهيته  ؤانه ٔاساس دعوة الرسلبيان ٔامهيته  ؤانه ٔاساس دعوة الرسل
لو نظرO ٕاىل الكتاب ٔامهية توحيد أاللوهية فذكر ٔانه ٔاعظم أالصول عىل إالطالق، لو نظرO ٕاىل الكتاب ٔامهية توحيد أاللوهية فذكر ٔانه ٔاعظم أالصول عىل إالطالق، لو نظرO ٕاىل الكتاب ٔامهية توحيد أاللوهية فذكر ٔانه ٔاعظم أالصول عىل إالطالق، لو نظرO ٕاىل الكتاب ٔامهية توحيد أاللوهية فذكر ٔانه ٔاعظم أالصول عىل إالطالق، 

        ::::ٔاصول إالميان ٔاصول إالميان ٔاصول إالميان ٔاصول إالميان مكمكمكمك؟ سـتة؟ سـتة؟ سـتة؟ سـتة

        ماماماماىهىهىهىه ٔاصول إالميان؟ ٔاصول إالميان؟ ٔاصول إالميان؟ ٔاصول إالميان؟

        ....إالميان B1 فهو ٔاعظم أالصولإالميان B1 فهو ٔاعظم أالصولإالميان B1 فهو ٔاعظم أالصولإالميان B1 فهو ٔاعظم أالصول: : : : ٔاولهأاولهأاولهأاولها

        ....لرسللرسللرسللرسلٔاهنا ٔاساس دعوة أاهنا ٔاساس دعوة أاهنا ٔاساس دعوة أاهنا ٔاساس دعوة ا: : : : $$$$نهيانهيانهيانهيا

الÎ ِلَيْعُبُدونِ ﴿﴿﴿﴿    ٔانه العY من خلق اخللق ٔانه العY من خلق اخللق ٔانه العY من خلق اخللق ٔانه العY من خلق اخللق : : : : $$$$لثالثالثالثا
Û
نَس ا

Û
الÎ ِلَيْعُبُدونِ َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
الÎ ِلَيْعُبُدونِ َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
الÎ ِلَيْعُبُدونِ َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

Û
نَس ا

Û
        ....﴾﴾﴾﴾َوَما َخلَْقُت اِجلنÎ َواال

        ....ٔانه سبيل اجلنة والنجاة من النارٔانه سبيل اجلنة والنجاة من النارٔانه سبيل اجلنة والنجاة من النارٔانه سبيل اجلنة والنجاة من النار: : : : رابعارابعارابعارابعا

        . . . . ٔانه حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاممهمٔانه حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاممهمٔانه حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاممهمٔانه حمور اخلصومة بني الرسل وبني ٔاممهم: : : : خامساخامساخامساخامسا

        املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

        ....بيان ٔانه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهمبيان ٔانه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهمبيان ٔانه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهمبيان ٔانه حمور اخلصومة بني الرسل ؤاممهم
، ، ، ، مفمفمفمفا من رسول بعثـه هللا ٕاال واكن ا من رسول بعثـه هللا ٕاال واكن ا من رسول بعثـه هللا ٕاال واكن ا من رسول بعثـه هللا ٕاال واكن  مجيعا مجيعا مجيعا مجيعاتتح دعوات الرسلتتح دعوات الرسلتتح دعوات الرسلتتح دعوات الرسل توحيد العبادة هو مف  توحيد العبادة هو مف  توحيد العبادة هو مف  توحيد العبادة هو مف ((((

ٔاول ما يدعوا قومه ٕاليه توحيد هللا، §« اكنت اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêم ٔاول ما يدعوا قومه ٕاليه توحيد هللا، §« اكنت اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêم ٔاول ما يدعوا قومه ٕاليه توحيد هللا، §« اكنت اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêم ٔاول ما يدعوا قومه ٕاليه توحيد هللا، §« اكنت اخلصومة بني الرسل وبني ٔاقواêم 
 ،B يف هذا النوع من التوحيد، فأالنبياء يدعونه ٕاىل توحيد هللا وٕاخـالص العبـادة ،B يف هذا النوع من التوحيد، فأالنبياء يدعونه ٕاىل توحيد هللا وٕاخـالص العبـادة ،B يف هذا النوع من التوحيد، فأالنبياء يدعونه ٕاىل توحيد هللا وٕاخـالص العبـادة ،B يف هذا النوع من التوحيد، فأالنبياء يدعونه ٕاىل توحيد هللا وٕاخـالص العبـادة

        ).).).).    اه هللا مهنماه هللا مهنماه هللا مهنماه هللا مهنم ٕاال من هد ٕاال من هد ٕاال من هد ٕاال من هدومه يرصون عىل الرشك وعىل عبادة أالوومه يرصون عىل الرشك وعىل عبادة أالوومه يرصون عىل الرشك وعىل عبادة أالوومه يرصون عىل الرشك وعىل عبادة أالو$$$$ن،ن،ن،ن،

&& َوَال ُسـَواعًا َوَال  َوَال ُسـَواعًا َوَال  َوَال ُسـَواعًا َوَال  َوَال ُسـَواعًا َوَال ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال هللا تعاىل عن قوم نوحقال هللا تعاىل عن قوم نوحقال هللا تعاىل عن قوم نوحقال هللا تعاىل عن قوم نوح َوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلَهَتُمكْ َوَال تََذُرنÎ َوداَوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلَهَتُمكْ َوَال تََذُرنÎ َوداَوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلَهَتُمكْ َوَال تََذُرنÎ َوداَوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلَهَتُمكْ َوَال تََذُرنÎ َودا&&
ًا  ًا ْ ًا ْ َيَُغوَث َويَُعوَق َونَرسرسرسْرسًا ْ َيَُغوَث َويَُعوَق َون َيَُغوَث َويَُعوَق َون الالً ****    يَُغوَث َويَُعوَق َون الالً َ الالً َ الÎ ضضضَضالالً َ

Û
اِلِمَني ا Îوا َكِثريًا َوَال تَِزِد الظÈل َ Îال
Û
اِلِمَني ا Îوا َكِثريًا َوَال تَِزِد الظÈل َ Îال
Û
اِلِمَني ا Îوا َكِثريًا َوَال تَِزِد الظÈل َ Îال
Û
اِلِمَني ا Îوا َكِثريًا َوَال تَِزِد الظÈضضضَضل Êَوقَْد اÊَوقَْد اÊَوقَْد اÊ٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : نـوحنـوحنـوحنـوح    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوقَْد ا ، ، ، ،

ن   لتأفكنا عن آلهتنا،  لتأفكنا عن آلهتنا،  لتأفكنا عن آلهتنا،  لتأفكنا عن آلهتنا،قَالُوا اÊِجقَالُوا اÊِجقَالُوا اÊِجقَالُوا اÊِجئئئئَْتنَاَْتنَاَْتنَاَْتنَا﴿﴿﴿﴿    : : : : وم هودوم هودوم هودوم هود وقال تعاىل عن ق وقال تعاىل عن ق وقال تعاىل عن ق وقال تعاىل عن ق    ]]]]٢٢٢٢٤٤٤٤
Û
ن ِتنَا ِبَما تَِعُدOَ ا
Û
ن ِتنَا ِبَما تَِعُدOَ ا
Û
ن ِتنَا ِبَما تَِعُدOَ ا
Û
ِتنَا ِبَما تَِعُدOَ ا ��  فَا فَا فَا فَا��
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اِدِقنيَ  Îاِدِقنيَ ُكنَت ِمَن الص Îاِدِقنيَ ُكنَت ِمَن الص Îاِدِقنيَ ُكنَت ِمَن الص Îنَـٍة ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، وقالوا ٔايًضا، وقالوا ٔايًضا، وقالوا ٔايًضا، وقالوا ٔايًضا    ]]]]٧٠٧٠٧٠٧٠: : : : أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف    [[[[        ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُكنَت ِمَن الص ِّ نَـٍة َْتنَـا ِبَبي ِّ نَـٍة َْتنَـا ِبَبي ِّ نَـٍة َْتنَـا ِبَبي ِّ قَالُوا Ëَُهوُد َمـا ِجقَالُوا Ëَُهوُد َمـا ِجقَالُوا Ëَُهوُد َمـا ِجقَالُوا Ëَُهوُد َمـا ِجئئئئَْتنَـا ِبَبي
ُن َ«َ ِبُمؤْ  ُن َ«َ ِبُمؤْ ِ آِلهَِتنَا َعن قَْوِ«َ َوَما َحنْ ُن َ«َ ِبُمؤْ ِ آِلهَِتنَا َعن قَْوِ«َ َوَما َحنْ ُن َ«َ ِبُمؤْ ِ آِلهَِتنَا َعن قَْوِ«َ َوَما َحنْ ُن ِبَتاِريكيكيكِيك آِلهَِتنَا َعن قَْوِ«َ َوَما َحنْ ُن ِبَتاِرَوَما َحنْ ُن ِبَتاِرَوَما َحنْ ُن ِبَتاِرَوَما َحنْ  وقال ٔايًضا يف  وقال ٔايًضا يف  وقال ٔايًضا يف  وقال ٔايًضا يف     ]]]]٥٣٥٣٥٣٥٣: : : : هودهودهودهود    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِمِننيَ ِمِننيَ ِمِننيَ ِمِننيَ َوَما َحنْ

Îْعُبَد َما يَْعُبُد ﴿﴿﴿﴿    : : : : قوم صاقوم صاقوم صاقوم صاحلحلحلحل    مثمثمثمثودودودود Îْعُبَد َما يَْعُبُد قَالُوا Ëََصاِلُح قَْد ُكنَت ِفينَا َمْرُجواً قَْبَل َهَذا اÊتَْهنَاOَ اÊن ن Îْعُبَد َما يَْعُبُد قَالُوا Ëََصاِلُح قَْد ُكنَت ِفينَا َمْرُجواً قَْبَل َهَذا اÊتَْهنَاOَ اÊن ن Îْعُبَد َما يَْعُبُد قَالُوا Ëََصاِلُح قَْد ُكنَت ِفينَا َمْرُجواً قَْبَل َهَذا اÊتَْهنَاOَ اÊن ن قَالُوا Ëََصاِلُح قَْد ُكنَت ِفينَا َمْرُجواً قَْبَل َهَذا اÊتَْهنَاOَ اÊن ن
لَْيـِه 

Û
ـا تَـْدُعوOَ ا Îم Îنَا لَِفـي َشـٍكّ ّمِ ن

Û
Oَ َوا لَْيـِه ُ

Û
ـا تَـْدُعوOَ ا Îم Îنَا لَِفـي َشـٍكّ ّمِ ن

Û
Oَ َوا لَْيـِه ُ

Û
ـا تَـْدُعوOَ ا Îم Îنَا لَِفـي َشـٍكّ ّمِ ن

Û
Oَ َوا لَْيـِه ُ

Û
ـا تَـْدُعوOَ ا Îم Îنَا لَِفـي َشـٍكّ ّمِ ن

Û
، ويف قـوم شـعيب ، ويف قـوم شـعيب ، ويف قـوم شـعيب ، ويف قـوم شـعيب     ]]]]٦٢٦٢٦٢٦٢: : : : هـودهـودهـودهـود    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُمرِيـٍب ُمرِيـٍب ُمرِيـٍب ُمرِيـٍب     ا1َٓا1َٓا1َٓا1َٓؤؤؤُؤOَ َوا
Oَ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  أاليكة املؤتفاكت أاليكة املؤتفاكت أاليكة املؤتفاكت أاليكة املؤتفاكتٔاأٔأاحصحصحصحصاباباباب ُ Oَ ُ Oَ ُ Oََك َما يَْعُبـُد ا1َٓؤؤؤُؤ ُ َك َما يَْعُبـُد ا1َْٓ ُ َك َما يَْعُبـُد ا1َْٓ ُ َك َما يَْعُبـُد ا1َْٓ Îرترترتْرتُ Îُمُرَك اÊن ن Îُمُرَك اÊن ن Îُمُرَك اÊن ن ُمُرَك اÊن ن �� قَالُوا Ëَُشَعْيُب اÊَصالتَُك تَاقَالُوا Ëَُشَعْيُب اÊَصالتَُك تَاقَالُوا Ëَُشَعْيُب اÊَصالتَُك تَاقَالُوا Ëَُشَعْيُب اÊَصالتَُك تَا��

Îَك الÊنَْت احلَِلُمي  ن
Û
Îْفَعَل ِيف اÊْمَواِلنَا َما نََشاُء ا Îَك الÊنَْت احلَِلُمي اÊْو اÊن ن ن
Û
Îْفَعَل ِيف اÊْمَواِلنَا َما نََشاُء ا Îَك الÊنَْت احلَِلُمي اÊْو اÊن ن ن
Û
Îْفَعَل ِيف اÊْمَواِلنَا َما نََشاُء ا Îَك الÊنَْت احلَِلُمي اÊْو اÊن ن ن
Û
Îْفَعَل ِيف اÊْمَواِلنَا َما نََشاُء ا يدُ     اÊْو اÊن ن شـِ Îيدُ الر شـِ Îيدُ الر شـِ Îيدُ الر شـِ Îوقـالوا يف ، وقـالوا يف ، وقـالوا يف ، وقـالوا يف     ]]]]٨٨٨٨٧٧٧٧: : : : هودهودهودهود    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الر ،

نِذرٌٌٌٌ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : كفار قريكفار قريكفار قريكفار قريشششش Èن َجاَءُمه مÊُبوا ا ِ نِذرَ Èن َجاَءُمه مÊُبوا ا ِ نِذرَ Èن َجاَءُمه مÊُبوا ا ِ نِذرَ Èن َجاَءُمه مÊُبوا ا ٌٌ    وَوَوََوجعجعجعَجعِ اٌبٌ Îاب َكـذ Îاب َكـذ Îاب َكـذ Îَكـذ ٌٌ ْهنُْم َوقَـاَل الَاكِفـُروَن َهـَذا َسـاِحٌرٌ ْهنُْم َوقَـاَل الَاكِفـُروَن َهـَذا َسـاِحر ّمِ ْهنُْم َوقَـاَل الَاكِفـُروَن َهـَذا َسـاِحر ّمِ ْهنُْم َوقَـاَل الَاكِفـُروَن َهـَذا َسـاِحر ّمِ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ّمِ
        . . . .     ]]]]٤٤٤٤: : : : صصصص    [[[[    

ٕاذن هذه النصوص ٕاذن هذه النصوص ٕاذن هذه النصوص ٕاذن هذه النصوص لكلكلكلكها تدل ٔان املعها تدل ٔان املعها تدل ٔان املعها تدل ٔان املعرترترترتك واخلصومة الـيت اكنـت بـني أالنبيـاء وبـني ك واخلصومة الـيت اكنـت بـني أالنبيـاء وبـني ك واخلصومة الـيت اكنـت بـني أالنبيـاء وبـني ك واخلصومة الـيت اكنـت بـني أالنبيـاء وبـني ((((
 B ينÖعوة ٕاىل ٕاخالص اÖم اكن توحيد العبادة واêٔاقوا B ينÖعوة ٕاىل ٕاخالص اÖم اكن توحيد العبادة واêٔاقوا B ينÖعوة ٕاىل ٕاخالص اÖم اكن توحيد العبادة واêٔاقوا B ينÖعوة ٕاىل ٕاخالص اÖم اكن توحيد العبادة واêٔاقوا����....            

 يشهدوا ٔان  يشهدوا ٔان  يشهدوا ٔان  يشهدوا ٔان ٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حٔامرت ٔان ٔاقاتل الناس حىتىتىتىت««««: : : :  قال قال قال قال����وقد ثبت يف الصحيح ٔان النيب وقد ثبت يف الصحيح ٔان النيب وقد ثبت يف الصحيح ٔان النيب وقد ثبت يف الصحيح ٔان النيب 
ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا ويقميـوا الصـالة ويؤتـوا الـزاكة، فـٕاذا فعلـوا ذ« ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا ويقميـوا الصـالة ويؤتـوا الـزاكة، فـٕاذا فعلـوا ذ« ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا ويقميـوا الصـالة ويؤتـوا الـزاكة، فـٕاذا فعلـوا ذ« ٕاال هللا ؤان محمدا رسول هللا ويقميـوا الصـالة ويؤتـوا الـزاكة، فـٕاذا فعلـوا ذ«     ال ٕا� ال ٕا� ال ٕا� ال ٕا� 

        ....»»»»دماءمه ؤاموادماءمه ؤاموادماءمه ؤاموادماءمه ؤامواهلهلهلهلم ٕاال م ٕاال م ٕاال م ٕاال حبحبحبحبـق إالسـالم وحساهبم عىل هللاـق إالسـالم وحساهبم عىل هللاـق إالسـالم وحساهبم عىل هللاـق إالسـالم وحساهبم عىل هللا    عصموا معصموا معصموا معصموا مينينينين    

من قال ال ٕا� ٕاال هللا وكفر مبـا يعبـد من قال ال ٕا� ٕاال هللا وكفر مبـا يعبـد من قال ال ٕا� ٕاال هللا وكفر مبـا يعبـد من قال ال ٕا� ٕاال هللا وكفر مبـا يعبـد ««««: : : :  قال قال قال قال����    وثبت يف الصحيح ٔايضا عن النيب وثبت يف الصحيح ٔايضا عن النيب وثبت يف الصحيح ٔايضا عن النيب وثبت يف الصحيح ٔايضا عن النيب 
        ).).).).»»»»� ودمه وحسابه عىل هللا� ودمه وحسابه عىل هللا� ودمه وحسابه عىل هللا� ودمه وحسابه عىل هللادون هللا حُرم مادون هللا حُرم مادون هللا حُرم مادون هللا حُرم ما    من من من من 

        . . . . هذا مقدمة عن توحيد أاللوهية ومعناه وعن وجوبه ؤامهيتههذا مقدمة عن توحيد أاللوهية ومعناه وعن وجوبه ؤامهيتههذا مقدمة عن توحيد أاللوهية ومعناه وعن وجوبه ؤامهيتههذا مقدمة عن توحيد أاللوهية ومعناه وعن وجوبه ؤامهيته

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

        ....وجوب ٕافراد هللا 1لعبادة وحتته مطالبوجوب ٕافراد هللا 1لعبادة وحتته مطالبوجوب ٕافراد هللا 1لعبادة وحتته مطالبوجوب ٕافراد هللا 1لعبادة وحتته مطالب

        املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

        ....معىن العبادة، وأالصول اليت تبىن علهيامعىن العبادة، وأالصول اليت تبىن علهيامعىن العبادة، وأالصول اليت تبىن علهيامعىن العبادة، وأالصول اليت تبىن علهيا
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        قلنا توحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا 1لعبادة، ما يه العبادة؟ قلنا توحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا 1لعبادة، ما يه العبادة؟ قلنا توحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا 1لعبادة، ما يه العبادة؟ قلنا توحيد أاللوهية هو ٕافراد هللا 1لعبادة، ما يه العبادة؟ 

الصالة والصوم وهكذا، ويبقى هـذا هـو الصالة والصوم وهكذا، ويبقى هـذا هـو الصالة والصوم وهكذا، ويبقى هـذا هـو الصالة والصوم وهكذا، ويبقى هـذا هـو : : : : جيعل العبادة يف معىن معنيجيعل العبادة يف معىن معنيجيعل العبادة يف معىن معنيجيعل العبادة يف معىن معنيبعض الناس بعض الناس بعض الناس بعض الناس 
        . . . . عبد هللا، تعالوا لعبد هللا، تعالوا لعبد هللا، تعالوا لعبد هللا، تعالوا لرنىرنىرنىرنى معىن العبادة لغة واصطالحا معىن العبادة لغة واصطالحا معىن العبادة لغة واصطالحا معىن العبادة لغة واصطالحا

ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا :  :  :  :  مذلل، وطريـق معبدمذلل، وطريـق معبدمذلل، وطريـق معبدمذلل، وطريـق معبد:  :  :  :  بعري معبد، ٔايبعري معبد، ٔايبعري معبد، ٔايبعري معبد، ٔاي:  :  :  :  ا§ل واخلضوع، يقالا§ل واخلضوع، يقالا§ل واخلضوع، يقالا§ل واخلضوع، يقال: : : : العبادة يف اللغةالعبادة يف اللغةالعبادة يف اللغةالعبادة يف اللغة((((
            ....مذلال قد وطئته أالقداممذلال قد وطئته أالقداممذلال قد وطئته أالقداممذلال قد وطئته أالقدام    اكن اكن اكن اكن 

 هللا وير هللا وير هللا وير هللا ويرضضضضـاه مـن أالقـوال وأالمعــال ـاه مـن أالقـوال وأالمعــال ـاه مـن أالقـوال وأالمعــال ـاه مـن أالقـوال وأالمعــال يه امس جـامع لـلك مـا حيبـهيه امس جـامع لـلك مـا حيبـهيه امس جـامع لـلك مـا حيبـهيه امس جـامع لـلك مـا حيبـه: : : : والعبادة رشعـاوالعبادة رشعـاوالعبادة رشعـاوالعبادة رشعـا
        .... هذا تعريف شـي هذا تعريف شـي هذا تعريف شـي هذا تعريف شـيخخخخ إالسالم ابن تميية،  إالسالم ابن تميية،  إالسالم ابن تميية،  إالسالم ابن تميية، ))))والباطنةوالباطنةوالباطنةوالباطنة    الظاهرة الظاهرة الظاهرة الظاهرة 

هو امتثال ما ٔامر هللا به عىل ٔالسـنة الرسل، وهذا معـىن شــيهو امتثال ما ٔامر هللا به عىل ٔالسـنة الرسل، وهذا معـىن شــيهو امتثال ما ٔامر هللا به عىل ٔالسـنة الرسل، وهذا معـىن شــيهو امتثال ما ٔامر هللا به عىل ٔالسـنة الرسل، وهذا معـىن شــيخخخخ    : : : : وفيه معىن صغريوفيه معىن صغريوفيه معىن صغريوفيه معىن صغري
        . . . . إالسالم ابن تميية ٔايًضاإالسالم ابن تميية ٔايًضاإالسالم ابن تميية ٔايًضاإالسالم ابن تميية ٔايًضا

و و و و يبقى ٕاذن العبادة معناها شامل جامع، مل خيص عبودية معينة دون ٔاخريبقى ٕاذن العبادة معناها شامل جامع، مل خيص عبودية معينة دون ٔاخريبقى ٕاذن العبادة معناها شامل جامع، مل خيص عبودية معينة دون ٔاخريبقى ٕاذن العبادة معناها شامل جامع، مل خيص عبودية معينة دون ٔاخرىىىى، لكن ه، لكن ه، لكن ه، لكن ه
 ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو نـانـانـانـا وير وير وير ويرضضضضـاه سـواء اكن 1ط ـاه سـواء اكن 1ط ـاه سـواء اكن 1ط ـاه سـواء اكن 1ط ����قال لك ما حيبه هللا ويرقال لك ما حيبه هللا ويرقال لك ما حيبه هللا ويرقال لك ما حيبه هللا ويرضضضضاه ٔاي اه ٔاي اه ٔاي اه ٔاي يشيشيشيشء حيبـه هللا ء حيبـه هللا ء حيبـه هللا ء حيبـه هللا 

ظظظظاهرا قوًال ٔاو معال فيسمى عبادة، يبقى معىن ذ«، ٕان العبادة ممكن تكون اهرا قوًال ٔاو معال فيسمى عبادة، يبقى معىن ذ«، ٕان العبادة ممكن تكون اهرا قوًال ٔاو معال فيسمى عبادة، يبقى معىن ذ«، ٕان العبادة ممكن تكون اهرا قوًال ٔاو معال فيسمى عبادة، يبقى معىن ذ«، ٕان العبادة ممكن تكون يشيشيشيشء ء ء ء 
1ط1ط1ط1طينينينين اعتقاد، ممكن يكون معل قليب نعم، ممكن يكـون قـول 1للـسان نعـم، ممكـن  اعتقاد، ممكن يكون معل قليب نعم، ممكن يكـون قـول 1للـسان نعـم، ممكـن  اعتقاد، ممكن يكون معل قليب نعم، ممكن يكـون قـول 1للـسان نعـم، ممكـن  اعتقاد، ممكن يكون معل قليب نعم، ممكن يكـون قـول 1للـسان نعـم، ممكـن 

 لك ذ« فهو امس جامع للك ما حيبه  لك ذ« فهو امس جامع للك ما حيبه  لك ذ« فهو امس جامع للك ما حيبه  لك ذ« فهو امس جامع للك ما حيبه يكون معل 1جلوارح نعم، يبقى العبادة يكون معل 1جلوارح نعم، يبقى العبادة يكون معل 1جلوارح نعم، يبقى العبادة يكون معل 1جلوارح نعم، يبقى العبادة تتتتشملشملشملشمل
        ....هللا ويرهللا ويرهللا ويرهللا ويرضضضضاه من أالقوال وأالعامل الظاهرة والباطنةاه من أالقوال وأالعامل الظاهرة والباطنةاه من أالقوال وأالعامل الظاهرة والباطنةاه من أالقوال وأالعامل الظاهرة والباطنة

            ::::ويه تبىن عىل ثالثة ٔاراكنويه تبىن عىل ثالثة ٔاراكنويه تبىن عىل ثالثة ٔاراكنويه تبىن عىل ثالثة ٔاراكن((((

ِ ﴿﴿﴿﴿: : : : كامل احلب للمعبـود ســبحانه، قـال تعـاىلكامل احلب للمعبـود ســبحانه، قـال تعـاىلكامل احلب للمعبـود ســبحانه، قـال تعـاىلكامل احلب للمعبـود ســبحانه، قـال تعـاىل: : : : أالولأالولأالولأالول Î ِّ ِ Î ِّ ِ Î ِّ ِ Î ِ�ّ���    && يـَن آَمنُـوا اÊَشـدÈ ُحبـا&& ِ Î§ُحبـاَوا ÈَشـدÊيـَن آَمنُـوا ا ِ Î§ُحبـاَوا ÈَشـدÊيـَن آَمنُـوا ا ِ Î§ُحبـاَوا ÈَشـدÊيـَن آَمنُـوا ا ِ Î§َوا ﴾ ﴾ ﴾ ﴾
        ....    ]]]]١٦٥١٦٥١٦٥١٦٥: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    

َتهُ ﴿﴿﴿﴿: : : : كامل الرجاء، قال تعاىلكامل الرجاء، قال تعاىلكامل الرجاء، قال تعاىلكامل الرجاء، قال تعاىل: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين َتهُ َويَْرُجوَن َرْمحَ َتهُ َويَْرُجوَن َرْمحَ َتهُ َويَْرُجوَن َرْمحَ         . . . .     ]]]]٥٥٥٥٧٧٧٧: : : : إالرساءإالرساءإالرساءإالرساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َويَْرُجوَن َرْمحَ

ـافُوَن عََذابَـهُ ﴿﴿﴿﴿: : : : كامل اخلوف من هللا سـبحانه، قـال تعــاىلكامل اخلوف من هللا سـبحانه، قـال تعــاىلكامل اخلوف من هللا سـبحانه، قـال تعــاىلكامل اخلوف من هللا سـبحانه، قـال تعــاىل: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث ـافُوَن عََذابَـهُ َوَخيَ ـافُوَن عََذابَـهُ َوَخيَ ـافُوَن عََذابَـهُ َوَخيَ : : : : إالرساءإالرساءإالرساءإالرساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَخيَ
٥٥٥٥٧٧٧٧[[[[    ....        
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: : : :  مجع بني هذه أالراكن الثالثة العظمية يف فاحتة الكتـاب يف قو� سـبحانه مجع بني هذه أالراكن الثالثة العظمية يف فاحتة الكتـاب يف قو� سـبحانه مجع بني هذه أالراكن الثالثة العظمية يف فاحتة الكتـاب يف قو� سـبحانه مجع بني هذه أالراكن الثالثة العظمية يف فاحتة الكتـاب يف قو� سـبحانه����وهللا وهللا وهللا وهللا 
ِ َرّبِ الَعالَِمَني ﴿﴿﴿﴿     Î ِ َرّبِ الَعالَِمَني ِ Î ِ َرّبِ الَعالَِمَني ِ Î ِ َرّبِ الَعالَِمَني ِ Î�ِ��� الَْحْمُد الَْحْمُد الَْحْمُد الَْحْمُد    **** Îالر Îالر Îالر Îِحِمي الر Îِحِمي ْمحِن الر Îِحِمي ْمحِن الر Îِحِمي ْمحِن الر Îينِ ****    ْمحِن الر ِÖّينِ َماِ«ِ يَْوِم ا ِÖّينِ َماِ«ِ يَْوِم ا ِÖّينِ َماِ«ِ يَْوِم ا ِÖّ٤٤٤٤    ----٢٢٢٢: : : : الفاحتةالفاحتةالفاحتةالفاحتة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َماِ«ِ يَْوِم ا[[[[    ....        

        ....فامحلد B رب العاملني آية تدل عىل احملبةفامحلد B رب العاملني آية تدل عىل احملبةفامحلد B رب العاملني آية تدل عىل احملبةفامحلد B رب العاملني آية تدل عىل احملبة

        ....ٕانعامهٕانعامهٕانعامهٕانعامه    الرمحن الرحمي تدل عىل ٔان هللا منعم، واملنعم ُحيبÈ علـى قـدر الرمحن الرحمي تدل عىل ٔان هللا منعم، واملنعم ُحيبÈ علـى قـدر الرمحن الرحمي تدل عىل ٔان هللا منعم، واملنعم ُحيبÈ علـى قـدر الرمحن الرحمي تدل عىل ٔان هللا منعم، واملنعم ُحيبÈ علـى قـدر 

        . . . . ))))واالٓية الثانية فهيا الرجاء ويه الرمحن الرحميواالٓية الثانية فهيا الرجاء ويه الرمحن الرحميواالٓية الثانية فهيا الرجاء ويه الرمحن الرحميواالٓية الثانية فهيا الرجاء ويه الرمحن الرحمي

B رب العــاملني امحلــد B امحلــدB رب العــاملني امحلــد B امحلــدB رب العــاملني امحلــد B امحلــدB رب العــاملني امحلــد B ــنعم واالٓالء و§«، بببب    خيــتصخيــتصخيــتصخيــتص رب، رب  رب، رب  رب، رب  رب، رب امحلــد ــنعم واالٓالء و§«، أفعــا�، ال ــنعم واالٓالء و§«، أفعــا�، ال ــنعم واالٓالء و§«، أفعــا�، ال أفعــا�، ال
 قـد ٔانعـم  قـد ٔانعـم  قـد ٔانعـم  قـد ٔانعـم ���� « شي « شي « شي « شيئئئئًا عىل قدر ٕانعامه، لكن ٕاذا اكن هللا ًا عىل قدر ٕانعامه، لكن ٕاذا اكن هللا ًا عىل قدر ٕانعامه، لكن ٕاذا اكن هللا ًا عىل قدر ٕانعامه، لكن ٕاذا اكن هللا ىىىىؤانت حتب من ٔاسدؤانت حتب من ٔاسدؤانت حتب من ٔاسدؤانت حتب من ٔاسد

، فأفعا� ، فأفعا� ، فأفعا� ، فأفعا� لكلكلكلكها كامل، فيجـب ها كامل، فيجـب ها كامل، فيجـب ها كامل، فيجـب احلب كام � كامل النعم والاحلب كام � كامل النعم والاحلب كام � كامل النعم والاحلب كام � كامل النعم والرترترترتبيةبيةبيةبيةâ شيâ شيâ شيâ شيئئئئًا جيب � كامل ًا جيب � كامل ًا جيب � كامل ًا جيب � كامل عععع
        . . . . ٔان يكون � كامل احلبٔان يكون � كامل احلبٔان يكون � كامل احلبٔان يكون � كامل احلب

        . . . . هذه االٓية تدل عىل الرجاءهذه االٓية تدل عىل الرجاءهذه االٓية تدل عىل الرجاءهذه االٓية تدل عىل الرجاءالرمحن الرحمي هذه آية يتصف هللا 1لرمحة ف الرمحن الرحمي هذه آية يتصف هللا 1لرمحة ف الرمحن الرحمي هذه آية يتصف هللا 1لرمحة ف الرمحن الرحمي هذه آية يتصف هللا 1لرمحة ف 

        . . . . إالنسان البد ٔان خيافإالنسان البد ٔان خيافإالنسان البد ٔان خيافإالنسان البد ٔان خياففففف    ،،،،واالٓية الثالثة ما« يوم اÖين يعواالٓية الثالثة ما« يوم اÖين يعواالٓية الثالثة ما« يوم اÖين يعواالٓية الثالثة ما« يوم اÖين يعينينينين اجلزاء واحلساب اجلزاء واحلساب اجلزاء واحلساب اجلزاء واحلساب

يـَن يَـْدُعوَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : ؤايضا ذكرت يف آية واحدة يف سورة إالرساء، قال تعاىلؤايضا ذكرت يف آية واحدة يف سورة إالرساء، قال تعاىلؤايضا ذكرت يف آية واحدة يف سورة إالرساء، قال تعاىلؤايضا ذكرت يف آية واحدة يف سورة إالرساء، قال تعاىل ِ Î§ْولَِئـَك اèيـَن يَـْدُعوَن ا ِ Î§ْولَِئـَك اèيـَن يَـْدُعوَن ا ِ Î§ْولَِئـَك اèيـَن يَـْدُعوَن ا ِ Î§ْولَِئـَك اèا
ُْم اÊْقَرُب َويَْرُجونَ  ÈهيÊا َYَي ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ

Û
ُْم اÊْقَرُب َويَْرُجونَ يَبْتَُغوَن ا ÈهيÊا َYَي ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ
Û
ُْم اÊْقَرُب َويَْرُجونَ يَبْتَُغوَن ا ÈهيÊا َYَي ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ
Û
ُْم اÊْقَرُب َويَْرُجونَ يَبْتَُغوَن ا ÈهيÊا َYَي ُم الَوسـِ ِ َىل َرّهبِ
Û
نÎ عََذاَب يَبْتَُغوَن ا Û

افُوَن عََذابَُه ا َتُه َوَخيَ نÎ عََذاَب  َرْمحَ Û
افُوَن عََذابَُه ا َتُه َوَخيَ نÎ عََذاَب  َرْمحَ Û
افُوَن عََذابَُه ا َتُه َوَخيَ نÎ عََذاَب  َرْمحَ Û
افُوَن عََذابَُه ا َتُه َوَخيَ ِّـَك      َرْمحَ ِّـَك َرب ِّـَك َرب ِّـَك َرب َرب

        . . . .     ]]]]٥٥٥٥٧٧٧٧: : : : إالرساءإالرساءإالرساءإالرساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َاكَن َمْحُذوراً َاكَن َمْحُذوراً َاكَن َمْحُذوراً َاكَن َمْحُذوراً 

YالوسـيYالوسـيYالوسـيYاخلوف، اخلوف، اخلوف، اخلوف، : : : :  واحملبة، ويرجون رمحته ويه الرجاء، وخيافون عذابه واحملبة، ويرجون رمحته ويه الرجاء، وخيافون عذابه واحملبة، ويرجون رمحته ويه الرجاء، وخيافون عذابه واحملبة، ويرجون رمحته ويه الرجاء، وخيافون عذابهةةةةويه القربويه القربويه القربويه القرب: : : : الوسـي
        ....§« مثل السلف الصا§« مثل السلف الصا§« مثل السلف الصا§« مثل السلف الصاحلحلحلحل العبادة بطائر رٔاسه احملبة وجناحاه اخلوف والرجاء العبادة بطائر رٔاسه احملبة وجناحاه اخلوف والرجاء العبادة بطائر رٔاسه احملبة وجناحاه اخلوف والرجاء العبادة بطائر رٔاسه احملبة وجناحاه اخلوف والرجاء

        ::::فقال السلففقال السلففقال السلففقال السلف

        ....ن اكن يعبد هللا 1حلب وحده فهو زنديقن اكن يعبد هللا 1حلب وحده فهو زنديقن اكن يعبد هللا 1حلب وحده فهو زنديقن اكن يعبد هللا 1حلب وحده فهو زنديقمفمفمفمف

        ....ومن اكن يعبد هللا 1لرجاء وحده فهو مرجومن اكن يعبد هللا 1لرجاء وحده فهو مرجومن اكن يعبد هللا 1لرجاء وحده فهو مرجومن اكن يعبد هللا 1لرجاء وحده فهو مرجئئئئ

        ....ومن اكن يعبد هللا 1خلوف وحده فهو حروريومن اكن يعبد هللا 1خلوف وحده فهو حروريومن اكن يعبد هللا 1خلوف وحده فهو حروريومن اكن يعبد هللا 1خلوف وحده فهو حروري
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        ....ومن اكن يعبد هللا 1حلب والرجاء واخلوف فهو املوحدومن اكن يعبد هللا 1حلب والرجاء واخلوف فهو املوحدومن اكن يعبد هللا 1حلب والرجاء واخلوف فهو املوحدومن اكن يعبد هللا 1حلب والرجاء واخلوف فهو املوحد

§« §« §« §« جعجعجعجعب ٔان هؤالء ا§ين يزمعوا ٔاهنم حيبون هللا وال يرجـون رمحتـه وال خيـافون ب ٔان هؤالء ا§ين يزمعوا ٔاهنم حيبون هللا وال يرجـون رمحتـه وال خيـافون ب ٔان هؤالء ا§ين يزمعوا ٔاهنم حيبون هللا وال يرجـون رمحتـه وال خيـافون ب ٔان هؤالء ا§ين يزمعوا ٔاهنم حيبون هللا وال يرجـون رمحتـه وال خيـافون 
ٕان اجلنة ال هتمٕان اجلنة ال هتمٕان اجلنة ال هتمٕان اجلنة ال هتمينينينين وال النار هيم وال النار هيم وال النار هيم وال النار هيمينينينين، متـام ٔاO ٔاحبـك فقـ، متـام ٔاO ٔاحبـك فقـ، متـام ٔاO ٔاحبـك فقـ، متـام ٔاO ٔاحبـك فقـطططط، ٔاO ٔاعبـدك ، ٔاO ٔاعبـدك ، ٔاO ٔاعبـدك ، ٔاO ٔاعبـدك : : : : للللعذابه، يقو عذابه، يقو عذابه، يقو عذابه، يقو 

ٔالين ٔاحبك ليس حاكية جنة وال Oر، ال رجاء يف جنتك وال خوفا من Oرك ولكن ٔالين ٔاحبك ليس حاكية جنة وال Oر، ال رجاء يف جنتك وال خوفا من Oرك ولكن ٔالين ٔاحبك ليس حاكية جنة وال Oر، ال رجاء يف جنتك وال خوفا من Oرك ولكن ٔالين ٔاحبك ليس حاكية جنة وال Oر، ال رجاء يف جنتك وال خوفا من Oرك ولكن 
 يـصف ٔانبيائـه  يـصف ٔانبيائـه  يـصف ٔانبيائـه  يـصف ٔانبيائـه ����احلب فقاحلب فقاحلب فقاحلب فقطططط كام يز كام يز كام يز كام يزمعمعمعمع بعض الصوفية وغـريمه، هـذه زندقـة، هللا  بعض الصوفية وغـريمه، هـذه زندقـة، هللا  بعض الصوفية وغـريمه، هـذه زندقـة، هللا  بعض الصوفية وغـريمه، هـذه زندقـة، هللا 

اِت ﴿﴿﴿﴿: : : : وصفوة خلقهوصفوة خلقهوصفوة خلقهوصفوة خلقه اِت َاكنُوا يَُساِرُعوُن ِيف اخلَْريَ اِت َاكنُوا يَُساِرُعوُن ِيف اخلَْريَ اِت َاكنُوا يَُساِرُعوُن ِيف اخلَْريَ         . . . .     ]]]]٩٠٩٠٩٠٩٠: : : : أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َويَْدُعونَنَا َرغَبًا َوَرَهباً َويَْدُعونَنَا َرغَبًا َوَرَهباً َويَْدُعونَنَا َرغَبًا َوَرَهباً َويَْدُعونَنَا َرغَبًا َوَرَهباً َاكنُوا يَُساِرُعوُن ِيف اخلَْريَ

ٕاين ال ٔاحسن دندنتك وال دندنة معاذ، ولكٕاين ال ٔاحسن دندنتك وال دندنة معاذ، ولكٕاين ال ٔاحسن دندنتك وال دندنة معاذ، ولكٕاين ال ٔاحسن دندنتك وال دندنة معاذ، ولكينينينين ٔاقول اللهم  ٔاقول اللهم  ٔاقول اللهم  ٔاقول اللهم ««««: : : : ����نيب نيب نيب نيب لل لل لل لل وملا قال معاذ وملا قال معاذ وملا قال معاذ وملا قال معاذ 
        . . . . »»»»حولها ندندنحولها ندندنحولها ندندنحولها ندندن: : : : ٕاين ٔاسأ« اجلنة ؤاعوذ بك من النار، قالٕاين ٔاسأ« اجلنة ؤاعوذ بك من النار، قالٕاين ٔاسأ« اجلنة ؤاعوذ بك من النار، قالٕاين ٔاسأ« اجلنة ؤاعوذ بك من النار، قال

        . . . . كامل احلب، كامل اخلوف، كامل الرجاءكامل احلب، كامل اخلوف، كامل الرجاءكامل احلب، كامل اخلوف، كامل الرجاءكامل احلب، كامل اخلوف، كامل الرجاء: : : : يبقى ٕاذن أالراكن الثالثةيبقى ٕاذن أالراكن الثالثةيبقى ٕاذن أالراكن الثالثةيبقى ٕاذن أالراكن الثالثة

        . . . . عندO دليلني يف الفاحتة ويف سورة إالرساءعندO دليلني يف الفاحتة ويف سورة إالرساءعندO دليلني يف الفاحتة ويف سورة إالرساءعندO دليلني يف الفاحتة ويف سورة إالرساءواÖليل واÖليل واÖليل واÖليل 

و§« قال يف الفاحتة بعد ٔان ذكر تâ أالراكن الثالثة امحلد B رب العاملني الرمحن و§« قال يف الفاحتة بعد ٔان ذكر تâ أالراكن الثالثة امحلد B رب العاملني الرمحن و§« قال يف الفاحتة بعد ٔان ذكر تâ أالراكن الثالثة امحلد B رب العاملني الرمحن و§« قال يف الفاحتة بعد ٔان ذكر تâ أالراكن الثالثة امحلد B رب العاملني الرمحن 
ٕاËك نعبد، ٔاي بعد هـذه أالراكن تكـون العبـادة، ٕاËك ٕاËك نعبد، ٔاي بعد هـذه أالراكن تكـون العبـادة، ٕاËك ٕاËك نعبد، ٔاي بعد هـذه أالراكن تكـون العبـادة، ٕاËك ٕاËك نعبد، ٔاي بعد هـذه أالراكن تكـون العبـادة، ٕاËك : : : : الرحمي ما« يوم اÖين قالالرحمي ما« يوم اÖين قالالرحمي ما« يوم اÖين قالالرحمي ما« يوم اÖين قال

        . . . . نعبد ٔاعبدك Ë رب هبذه الثالث حمبة ورجاء وخوفانعبد ٔاعبدك Ë رب هبذه الثالث حمبة ورجاء وخوفانعبد ٔاعبدك Ë رب هبذه الثالث حمبة ورجاء وخوفانعبد ٔاعبدك Ë رب هبذه الثالث حمبة ورجاء وخوفا

بادة، البعض يذكر رشطني والبعض يذكر ثالث، ففـي كثـري مـنمك يـذكر بادة، البعض يذكر رشطني والبعض يذكر ثالث، ففـي كثـري مـنمك يـذكر بادة، البعض يذكر رشطني والبعض يذكر ثالث، ففـي كثـري مـنمك يـذكر بادة، البعض يذكر رشطني والبعض يذكر ثالث، ففـي كثـري مـنمك يـذكر رشورشورشورشوطططط الع  الع  الع  الع 
        . . . . إالخالص، والصدق، واملتابعةإالخالص، والصدق، واملتابعةإالخالص، والصدق، واملتابعةإالخالص، والصدق، واملتابعة: : : : ثالث واليت يهثالث واليت يهثالث واليت يهثالث واليت يه

إالخالص واملتابعة، لكن هـو معـىن العزميـة عـىل العمـل، لـإالخالص واملتابعة، لكن هـو معـىن العزميـة عـىل العمـل، لـإالخالص واملتابعة، لكن هـو معـىن العزميـة عـىل العمـل، لـإالخالص واملتابعة، لكن هـو معـىن العزميـة عـىل العمـل، لـيكيكيكيك    : : : : وهنا يذكر رشطنيوهنا يذكر رشطنيوهنا يذكر رشطنيوهنا يذكر رشطني
َ ﴿﴿﴿﴿    : : : : يظهر فلو صـدقوا هللا لـاكن، قـال يظهر فلو صـدقوا هللا لـاكن، قـال يظهر فلو صـدقوا هللا لـاكن، قـال يظهر فلو صـدقوا هللا لـاكن، قـال هلهلهلهلـمـمـمـم Î َ Î َ Î َ Îُقـوا ا����Î يـَن آَمنُـوا ات ِ Î§َـا ا ÈهيÊاËَُقـوا اÎ يـَن آَمنُـوا ات ِ Î§َـا ا ÈهيÊاËَُقـوا اÎ يـَن آَمنُـوا ات ِ Î§َـا ا ÈهيÊاËَُقـوا اÎ يـَن آَمنُـوا ات ِ Î§َـا ا ÈهيÊاËَ َوُكونُـوا َمـَع  َوُكونُـوا َمـَع  َوُكونُـوا َمـَع  َوُكونُـوا َمـَع 

اِدِقنيَ  Îاِدِقنيَ الص Îاِدِقنيَ الص Îاِدِقنيَ الص Î١١١١١١١١٩٩٩٩: : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الص[[[[    ....        

        ....والعبادة ال تقبل إال بشرطنيوالعبادة ال تقبل إال بشرطنيوالعبادة ال تقبل إال بشرطنيوالعبادة ال تقبل إال بشرطني

إالخــالص فهيــا للمعبــود ؛ فــٕان هللا ال يقبــل مــن العمــل ٕاال اخلـــالص لوإالخــالص فهيــا للمعبــود ؛ فــٕان هللا ال يقبــل مــن العمــل ٕاال اخلـــالص لوإالخــالص فهيــا للمعبــود ؛ فــٕان هللا ال يقبــل مــن العمــل ٕاال اخلـــالص لوإالخــالص فهيــا للمعبــود ؛ فــٕان هللا ال يقبــل مــن العمــل ٕاال اخلـــالص لو����ــه ــه ــه ــه ((((----::::١١١١
ينَ ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل    سـبحانه، سـبحانه، سـبحانه، سـبحانه،  ِÖِّلِصَني َ�ُ ا ينَ ْ ِÖِّلِصَني َ�ُ ا ينَ ْ ِÖِّلِصَني َ�ُ ا ينَ ْ ِÖُّمخخخْخِلِصَني َ�ُ ا َ Îُم َ Îُم َ Îُم َ Îِلَيْعُبُدوا ا���� Îال

Û
الÎ ِلَيْعُبُدوا ا َوَما اèِمُروا ا
Û
الÎ ِلَيْعُبُدوا ا َوَما اèِمُروا ا
Û
الÎ ِلَيْعُبُدوا ا َوَما اèِمُروا ا
Û
        ].].].].٥٥٥٥:  :  :  :  البينةالبينةالبينةالبينة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َوَما اèِمُروا ا
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�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

يُن اخلَاِلُص ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    وقَال وقَال وقَال وقَال  ِÖّا ِ Î يُن اخلَاِلُص ِ ِÖّا ِ Î يُن اخلَاِلُص ِ ِÖّا ِ Î يُن اخلَاِلُص ِ ِÖّا ِ Î�ِ��� َالÊَال  اÊَال  اÊَال  اÊ٣٣٣٣: : : : الزمرالزمرالزمرالزمر[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  ا.[.[.[.[        

ُ ِديينينينِين ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿    : : : : وقال تعـاىلوقال تعـاىلوقال تعـاىلوقال تعـاىل Î� ِلصًا ُ ِديْ Î� ِلصًا ُ ِديْ Î� ِلصًا ُ ِديْ Î� ْعُبُد ُمخخخْخِلصًاÊا َ Îْعُبُد ُمÊا َ Îْعُبُد ُمÊا َ Îْعُبُد ُمÊا َ Î١١١١٤٤٤٤: : : : الزمرالزمرالزمرالزمر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ قُِل اقُِل اقُِل اقُِل ا����[[[[    ....        

  قـال هللا   قـال هللا   قـال هللا   قـال هللا ����الرسول الرسول الرسول الرسول     ٔاما املتابعة فٕان هللا ال يقبل من العمل ٕاال املوافق لهدي ٔاما املتابعة فٕان هللا ال يقبل من العمل ٕاال املوافق لهدي ٔاما املتابعة فٕان هللا ال يقبل من العمل ٕاال املوافق لهدي ٔاما املتابعة فٕان هللا ال يقبل من العمل ٕاال املوافق لهدي ----::::٢٢٢٢
ُسوُل فَ ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل Îالر ُ ُسوُل فَ ُ Îالر ُ ُسوُل فَ ُ Îالر ُ ُسوُل فَ ُ Îمكمكمكُمكُ الر ََ ٓ َوَما آ@@@َ@َ ٓ َوَما ا ٓ َوَما ا ْ َعْنُه فَانَهتُوا َوَما ا ْ َعْنُه فَانَهتُواُ ْ َعْنُه فَانَهتُواُ ُذوُه َوَما َهنَامكمكمكُمكْ َعْنُه فَانَهتُواُ ُذوُه َوَما َهنَاُ ُذوُه َوَما َهنَاُ             ].].].].٧٧٧٧: : : : احلرشاحلرشاحلرشاحلرش[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ خخخُخُذوُه َوَما َهنَاُ

﴿﴿﴿﴿    && ـُدوا ِيف اÊنُفـِسهِْم َحَرجـا&& Î َال َجيِ ـُدوا ِيف اÊنُفـِسهِْم َحَرجـاُ Î َال َجيِ ـُدوا ِيف اÊنُفـِسهِْم َحَرجـاُ Î َال َجيِ ـُدوا ِيف اÊنُفـِسهِْم َحَرجـاُ َر بَيَْهنُْم مثمثمثُمثÎ َال َجيِ َ َر بَيَْهنُْم َ َ َر بَيَْهنُْم َ َ َر بَيَْهنُْم َ ُوَك ِفميَا جشجشجشَجشَ ُوَك ِفميَا ِّ ُوَك ِفميَا ِّ ُوَك ِفميَا ِّ مكمكمكّمكِ َِّك َال يُْؤِمنُوَن َحىتىتىتىتÎ ُحيÎَ ُحيÎَ ُحيÎَ ُحيَ َِّك َال يُْؤِمنُوَن َحفََال َوَرب َِّك َال يُْؤِمنُوَن َحفََال َوَرب َِّك َال يُْؤِمنُوَن َحفََال َوَرب فََال َوَرب
ا قََضيَْت  Îم ا قََضيَْت ّمِ Îم ا قََضيَْت ّمِ Îم ا قََضيَْت ّمِ Îم ُِّموا تتتتَْسِل£ً َْسِل£ً َْسِل£ً َْسِل£ً     ّمِ ُِّموا َويَُسل ُِّموا َويَُسل ُِّموا َويَُسل         ....    ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : النساءالنساءالنساءالنساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َويَُسل

            ).).).).ٔاي مردود عليهٔاي مردود عليهٔاي مردود عليهٔاي مردود عليه((((» » » » حدث يف ٔامرO هذا ما ليس منه فـهو ردحدث يف ٔامرO هذا ما ليس منه فـهو ردحدث يف ٔامرO هذا ما ليس منه فـهو ردحدث يف ٔامرO هذا ما ليس منه فـهو ردمن أ من أ من أ من أ ««««: : : : ����    وقو� وقو� وقو� وقو� 

 قال الفضيل  قال الفضيل  قال الفضيل  قال الفضيل ����    فال عفال عفال عفال عربربربربة 1لعمل ما مل يكـن خالصا B صوا1 عىل سـنة رسـول هللا ة 1لعمل ما مل يكـن خالصا B صوا1 عىل سـنة رسـول هللا ة 1لعمل ما مل يكـن خالصا B صوا1 عىل سـنة رسـول هللا ة 1لعمل ما مل يكـن خالصا B صوا1 عىل سـنة رسـول هللا 
Èُمكْ اÊْحَسُن َمعَالً ﴿﴿﴿﴿:  :  :  :  عياعياعياعياضضضض رمحه هللا يف قو� تعـاىل رمحه هللا يف قو� تعـاىل رمحه هللا يف قو� تعـاىل رمحه هللا يف قو� تعـاىل    بن بن بن بن  ْ اÊي Èُمكْ اÊْحَسُن َمعَالً ُ ْ اÊي Èُمكْ اÊْحَسُن َمعَالً ُ ْ اÊي Èُمكْ اÊْحَسُن َمعَالً ُ : : : : ، قال، قال، قال، قال] ] ] ] ٧٧٧٧:  :  :  :  هودهودهودهود[ [ [ [  ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  ِلَيْبلَُو ِلَيْبلَُو ِلَيْبلَُو ِلَيْبلَُومكمكمكُمكْ اÊي

ٕاذا اكن ٕاذا اكن ٕاذا اكن ٕاذا اكن     ٕان العمل ٕان العمل ٕان العمل ٕان العمل :  :  :  :  عيل، وما ٔاخلصـه ؤاصوبه؟ قالعيل، وما ٔاخلصـه ؤاصوبه؟ قالعيل، وما ٔاخلصـه ؤاصوبه؟ قالعيل، وما ٔاخلصـه ؤاصوبه؟ قالË ٔاË 1 ٔاË 1 ٔاË 1 ٔا1 : : : : ٔاي ٔاخلصه ؤاصوبه، قيلٔاي ٔاخلصه ؤاصوبه، قيلٔاي ٔاخلصه ؤاصوبه، قيلٔاي ٔاخلصه ؤاصوبه، قيل
خالصا ومل يكن صوا1 مل يقبـل، وٕاذا اكن صوا1 ومل يكن خالصا مل يقبل حخالصا ومل يكن صوا1 مل يقبـل، وٕاذا اكن صوا1 ومل يكن خالصا مل يقبل حخالصا ومل يكن صوا1 مل يقبـل، وٕاذا اكن صوا1 ومل يكن خالصا مل يقبل حخالصا ومل يكن صوا1 مل يقبـل، وٕاذا اكن صوا1 ومل يكن خالصا مل يقبل حىتىتىتىت يكون  يكون  يكون  يكون 

            ....خالصا صوا1، واخلالص مـا اكن B، والصواب ما اكن عىل السـنةخالصا صوا1، واخلالص مـا اكن B، والصواب ما اكن عىل السـنةخالصا صوا1، واخلالص مـا اكن B، والصواب ما اكن عىل السـنةخالصا صوا1، واخلالص مـا اكن B، والصواب ما اكن عىل السـنة    

: : : : ومن االËٓت اجلامعة لهذين الرشطني قو� تعاىل يف آخر سورة الكهف قال تعـاىلومن االËٓت اجلامعة لهذين الرشطني قو� تعاىل يف آخر سورة الكهف قال تعـاىلومن االËٓت اجلامعة لهذين الرشطني قو� تعاىل يف آخر سورة الكهف قال تعـاىلومن االËٓت اجلامعة لهذين الرشطني قو� تعاىل يف آخر سورة الكهف قال تعـاىل
ِّـِه ﴿﴿﴿﴿     ـِه  فََمـن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ِّ ـِه  فََمـن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ِّ ـِه  فََمـن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ِّ ٌٌ فََمـن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ٌٌ َواِحـد َواِحـد َواِحـد َواِحـٌدٌ ٌٌ�َ

Û
لَهُـُمكْ ا

Û
Îَمـا ا ن Êا Îَيل Û

َ�َ ا
Û
لَهُـُمكْ ا

Û
Îَمـا ا ن Êا Îَيل Û

َ�َ ا
Û
لَهُـُمكْ ا

Û
Îَمـا ا ن Êا Îَيل Û

َ�َ ا
Û
لَهُـُمكْ ا

Û
Îَمـا ا ن Êا Îَيل Û

ثْلُُمكْ يُـوDَDDD ا ثْلُُمكْ يُـو ّمِ ثْلُُمكْ يُـو ّمِ ثْلُُمكْ يُـو ّمِ ٌٌ ّمِ Îَما اOَÊ بََرشٌٌ ن
Û
Îَما اOَÊ بََرشقُْل ا ن
Û
Îَما اOَÊ بََرشقُْل ا ن
Û
Îَما اOَÊ بََرشقُْل ا ن
Û
قُْل ا

ًال َصاِلحًا  ًال َصاِلحًا فَلَْيْعَمْل َمعَ ًال َصاِلحًا فَلَْيْعَمْل َمعَ ًال َصاِلحًا فَلَْيْعَمْل َمعَ ِه اÊَحداً     فَلَْيْعَمْل َمعَ ِّ ِه اÊَحداً َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِّ ِه اÊَحداً َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِّ ِه اÊَحداً َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِّ         ).).).).    ]]]]١١١١١١١١٠٠٠٠: : : : الكهفالكهفالكهفالكهف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب

Îَما ﴿﴿﴿﴿: : : : اقسم االٓية نصفنياقسم االٓية نصفنياقسم االٓية نصفنياقسم االٓية نصفني ن
Û
Îَما  قُْل ا ن
Û
Îَما  قُْل ا ن
Û
Îَما  قُْل ا ن
Û
َيلÎ  قُْل ا Û

َيلÎ َ ا Û
َيلÎ َ ا Û
َيلÎ َ ا Û
ثْلُُمكْ يُوDَDDD ا ثْلُُمكْ يُو ّمِ ثْلُُمكْ يُو ّمِ ثْلُُمكْ يُو ّمِ ٌٌ ّمِ  ﴾ يت ﴾ يت ﴾ يت ﴾ يتلكلكلكلكم عـن محمـد رسـول م عـن محمـد رسـول م عـن محمـد رسـول م عـن محمـد رسـول اOَÊ بََرشاOَÊ بََرشاOَÊ بََرشاOَÊ بََرشٌٌ

        . . . . هللاهللاهللاهللا

ٌٌ َواِحد َواِحد َواِحد َواِحدٌٌٌٌ    ﴿﴿﴿﴿ ٌٌ�َ
Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êا �َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êا �َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êا �َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êهذه شهادة توحيد ال ٕا� ٕاال هللا ﴾ هذه شهادة توحيد ال ٕا� ٕاال هللا ﴾ هذه شهادة توحيد ال ٕا� ٕاال هللا ﴾ هذه شهادة توحيد ال ٕا� ٕاال هللا ا ﴾  . . . .        

ـًال يبقى فيه حق يبقى فيه حق يبقى فيه حق يبقى فيه حق يشيشيشيشء B وء B وء B وء B ويشيشيشيشء للرسول ﴿ء للرسول ﴿ء للرسول ﴿ء للرسول ﴿ ـِه فَلَْيْعَمـْل َمعَ ِّ ـًال  فََمن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ـِه فَلَْيْعَمـْل َمعَ ِّ ـًال  فََمن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ـِه فَلَْيْعَمـْل َمعَ ِّ ـًال  فََمن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب ـِه فَلَْيْعَمـْل َمعَ ِّ  فََمن َاكَن يَْرُجـو ِلَقـاَء َرب
ِه اÊَحداً َوَال يُْرشِكْ َوَال يُْرشِكْ َوَال يُْرشِكْ َوَال يُْرشِكْ     َصاِلحًا َصاِلحًا َصاِلحًا َصاِلحًا  ِّ ِه اÊَحداً  ِبِعَباَدِة َرب ِّ ِه اÊَحداً  ِبِعَباَدِة َرب ِّ ِه اÊَحداً  ِبِعَباَدِة َرب ِّ  ﴾ ال يرشك بعبادة ربه ٔاحًدا هذا حـق هللا وهـو  ﴾ ال يرشك بعبادة ربه ٔاحًدا هذا حـق هللا وهـو  ﴾ ال يرشك بعبادة ربه ٔاحًدا هذا حـق هللا وهـو  ﴾ ال يرشك بعبادة ربه ٔاحًدا هذا حـق هللا وهـو  ِبِعَباَدِة َرب

        . . . . ����إالخالص B، ويعمل معال صاحلًا يبقى ٔان يكون موافقا لسـنة النيب إالخالص B، ويعمل معال صاحلًا يبقى ٔان يكون موافقا لسـنة النيب إالخالص B، ويعمل معال صاحلًا يبقى ٔان يكون موافقا لسـنة النيب إالخالص B، ويعمل معال صاحلًا يبقى ٔان يكون موافقا لسـنة النيب 



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدة من الثاني تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

ٌٌ    ﴿﴿﴿﴿: : : : يبقى هنا االٓية ذكرت الشهادة ومقتىض العمل هبا، فالشهادتنييبقى هنا االٓية ذكرت الشهادة ومقتىض العمل هبا، فالشهادتنييبقى هنا االٓية ذكرت الشهادة ومقتىض العمل هبا، فالشهادتنييبقى هنا االٓية ذكرت الشهادة ومقتىض العمل هبا، فالشهادتني Îَما اOَÊ بَـَرشٌٌ ن
Û
Îَما اOَÊ بَـَرش قُْل ا ن
Û
Îَما اOَÊ بَـَرش قُْل ا ن
Û
Îَما اOَÊ بَـَرش قُْل ا ن
Û
 قُْل ا

 Îَيل Û
َيلÎ َ ا Û
َيلÎ َ ا Û
َيلÎ َ ا Û
ثْلُُمكْ يُوDَDDD ا ثْلُُمكْ يُوّمِ ثْلُُمكْ يُوّمِ ثْلُُمكْ يُوّمِ ٌٌ َواِحد َواِحد َواِحد َواِحدٌٌٌٌ    ادة محمد رسول هللا، ﴿ادة محمد رسول هللا، ﴿ادة محمد رسول هللا، ﴿ادة محمد رسول هللا، ﴿ ﴾ شه ﴾ شه ﴾ شه ﴾ شهّمِ ٌٌ�َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êا �َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êا �َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êا �َ

Û
لَهُُمكْ ا

Û
Îَما ا ن Êال ٕا� ٕاال هللا  ﴾ ال ٕا� ٕاال هللا  ﴾ ال ٕا� ٕاال هللا  ﴾ ال ٕا� ٕاال هللا  ا ﴾ 

ًال َصاِلحًا ﴿﴿﴿﴿ ِه فَلَْيْعَمْل َمعَ ِّ ًال َصاِلحًا  فََمن َاكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِه فَلَْيْعَمْل َمعَ ِّ ًال َصاِلحًا  فََمن َاكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِه فَلَْيْعَمْل َمعَ ِّ ًال َصاِلحًا  فََمن َاكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِه فَلَْيْعَمْل َمعَ ِّ ِه اÊَحـداً      فََمن َاكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب ِّ ِه اÊَحـداً َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِّ ِه اÊَحـداً َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِّ ِه اÊَحـداً َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب ِّ  ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ مفمفمفمفـن ـن ـن ـن َوَال يُْرشِْك ِبِعَباَدِة َرب
ًاك ًاك ًاك ًاك  وال يكـون مـرش  وال يكـون مـرش  وال يكـون مـرش  وال يكـون مـرش ���� يكون معÚ صا يكون معÚ صا يكون معÚ صا يكون معÚ صاحلحلحلحل عىل هدي النـيب  عىل هدي النـيب  عىل هدي النـيب  عىل هدي النـيب ����يريد ٔان يقابل هللا يريد ٔان يقابل هللا يريد ٔان يقابل هللا يريد ٔان يقابل هللا 
        . . . . B1 تبارك وتعاىلB1 تبارك وتعاىلB1 تبارك وتعاىلB1 تبارك وتعاىل

        ....هذا 1لنسـبة لرشوهذا 1لنسـبة لرشوهذا 1لنسـبة لرشوهذا 1لنسـبة لرشوطططط العبادة، ذكر بعض ٔانواع العبادة يع العبادة، ذكر بعض ٔانواع العبادة يع العبادة، ذكر بعض ٔانواع العبادة يع العبادة، ذكر بعض ٔانواع العبادة يعينينينين جنعلها املرة القادمة جنعلها املرة القادمة جنعلها املرة القادمة جنعلها املرة القادمة

        . . . .  تطور العقيدة ع تطور العقيدة ع تطور العقيدة ع تطور العقيدة عربربربرب الزمان الزمان الزمان الزمانبعضبعضبعضبعضلكن مع بعض سأذكر لمك لكن مع بعض سأذكر لمك لكن مع بعض سأذكر لمك لكن مع بعض سأذكر لمك 

        ....تطور العقيدة عرب الزمانتطور العقيدة عرب الزمانتطور العقيدة عرب الزمانتطور العقيدة عرب الزمان
 ٔانه ليس هناك كتاب عىل وجه أالر ٔانه ليس هناك كتاب عىل وجه أالر ٔانه ليس هناك كتاب عىل وجه أالر ٔانه ليس هناك كتاب عىل وجه أالرضضضض يو يو يو يوحضحضحضحض    @@@@ررررخيخيخيخي العقيـدة بـصدق ٕاال كتـاب  العقيـدة بـصدق ٕاال كتـاب  العقيـدة بـصدق ٕاال كتـاب  العقيـدة بـصدق ٕاال كتـاب اعملاعملاعملاعمل
        .... ففيه عمل غزير يف هذا املو ففيه عمل غزير يف هذا املو ففيه عمل غزير يف هذا املو ففيه عمل غزير يف هذا املوضضضضوع وع وع وع ----حانه وتعاىلحانه وتعاىلحانه وتعاىلحانه وتعاىلسـبسـبسـبسـب----هللا هللا هللا هللا 

        : : : : وعمل البرش ال ميكن ٔان يدرك هذا اجلانب ٕادرااك وافيا ٔالسـبابوعمل البرش ال ميكن ٔان يدرك هذا اجلانب ٕادرااك وافيا ٔالسـبابوعمل البرش ال ميكن ٔان يدرك هذا اجلانب ٕادرااك وافيا ٔالسـبابوعمل البرش ال ميكن ٔان يدرك هذا اجلانب ٕادرااك وافيا ٔالسـباب

 ٔان ما نعرفه عن التار ٔان ما نعرفه عن التار ٔان ما نعرفه عن التار ٔان ما نعرفه عن التارخيخيخيخي قبل  قبل  قبل  قبل مخمخمخمخسة آالف عام قليل، قليل جًدا، ٔاما ما نعرفه سة آالف عام قليل، قليل جًدا، ٔاما ما نعرفه سة آالف عام قليل، قليل جًدا، ٔاما ما نعرفه سة آالف عام قليل، قليل جًدا، ٔاما ما نعرفه ::::األولاألولاألولاألول
قبل عرشة آالف عام فيعتقبل عرشة آالف عام فيعتقبل عرشة آالف عام فيعتقبل عرشة آالف عام فيعتربربربرب ٔاقل من القليـل ومـا قبـل ذ« ومـا قبـل ذ« فيعتـ ٔاقل من القليـل ومـا قبـل ذ« ومـا قبـل ذ« فيعتـ ٔاقل من القليـل ومـا قبـل ذ« ومـا قبـل ذ« فيعتـ ٔاقل من القليـل ومـا قبـل ذ« ومـا قبـل ذ« فيعتـربربربرب    

يل ال ندري عنـه يل ال ندري عنـه يل ال ندري عنـه يل ال ندري عنـه يشيشيشيشء، ال تعـرف عـن التـارء، ال تعـرف عـن التـارء، ال تعـرف عـن التـارء، ال تعـرف عـن التـارخيخيخيخي قبـل عـرشة آالف ســنة  قبـل عـرشة آالف ســنة  قبـل عـرشة آالف ســنة  قبـل عـرشة آالف ســنة يشيشيشيشء ء ء ء جمجمجمجماه اه اه اه 
        . . . . هنائيا، يبقى كثري من احلقائق هنائيا، يبقى كثري من احلقائق هنائيا، يبقى كثري من احلقائق هنائيا، يبقى كثري من احلقائق ضضضضاع بضياع التاراع بضياع التاراع بضياع التاراع بضياع التارخيخيخيخي إالنساين إالنساين إالنساين إالنساين

ٔان احلقائق اليت ورٔان احلقائق اليت ورٔان احلقائق اليت ورٔان احلقائق اليت ورHHHHا إالنسان اختلطت بباطل كثري جًدا، بـل ا إالنسان اختلطت بباطل كثري جًدا، بـل ا إالنسان اختلطت بباطل كثري جًدا، بـل ا إالنسان اختلطت بباطل كثري جًدا، بـل ضضضضـاعت يف ـاعت يف ـاعت يف ـاعت يف : : : : ثانياثانياثانياثانيا
ىل ىل ىل ىل ٔامواج متالطمة يف حميطات واسعة بني الزيـف واÖجـل والتحريـف ممـا يـدل عـٔامواج متالطمة يف حميطات واسعة بني الزيـف واÖجـل والتحريـف ممـا يـدل عـٔامواج متالطمة يف حميطات واسعة بني الزيـف واÖجـل والتحريـف ممـا يـدل عـٔامواج متالطمة يف حميطات واسعة بني الزيـف واÖجـل والتحريـف ممـا يـدل عـ

ذ« ٔان كتاب التارذ« ٔان كتاب التارذ« ٔان كتاب التارذ« ٔان كتاب التارخيخيخيخي حقيقي لش حقيقي لش حقيقي لش حقيقي لشخخخخصية ٔاو جامعة ما يف العرص احلديث تعتـصية ٔاو جامعة ما يف العرص احلديث تعتـصية ٔاو جامعة ما يف العرص احلديث تعتـصية ٔاو جامعة ما يف العرص احلديث تعتـربربربرب مـن  مـن  مـن  مـن 
        . . . . ٔاشق أالمور فكيف بتارٔاشق أالمور فكيف بتارٔاشق أالمور فكيف بتارٔاشق أالمور فكيف بتارخيخيخيخي ميتد ٕاىل  ميتد ٕاىل  ميتد ٕاىل  ميتد ٕاىل جفجفجفجفر البرشية، بداية خلق البرشيةر البرشية، بداية خلق البرشيةر البرشية، بداية خلق البرشيةر البرشية، بداية خلق البرشية

 ٕان قسام من التار ٕان قسام من التار ٕان قسام من التار ٕان قسام من التارخيخيخيخي املتلبس 1لعقيدة مل يقع يف أالر املتلبس 1لعقيدة مل يقع يف أالر املتلبس 1لعقيدة مل يقع يف أالر املتلبس 1لعقيدة مل يقع يف أالرضضضض بل يف السامء جزء منه  بل يف السامء جزء منه  بل يف السامء جزء منه  بل يف السامء جزء منه ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا
دO 1لتاردO 1لتاردO 1لتاردO 1لتارخيخيخيخي احلقيقي ال لبس فيه هو هللا  احلقيقي ال لبس فيه هو هللا  احلقيقي ال لبس فيه هو هللا  احلقيقي ال لبس فيه هو هللا اكن يف السامء §ا فٕان ا§ي يسـتطيع ٔان مياكن يف السامء §ا فٕان ا§ي يسـتطيع ٔان مياكن يف السامء §ا فٕان ا§ي يسـتطيع ٔان مياكن يف السامء §ا فٕان ا§ي يسـتطيع ٔان مي



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدة من الثاني تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

َماءِ ﴿﴿﴿﴿        ملـاذا؟ملـاذا؟ملـاذا؟ملـاذا؟    ----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل    سـبحانهسـبحانهسـبحانهسـبحانه---- Îَماءِ ِ َوَال ِيف الـس Îَماءِ ِ َوَال ِيف الـس Îَماءِ ِ َوَال ِيف الـس Îْرضضضِض َوَال ِيف الـسÊْر ِيف االÊْر ِيف االÊْر ِيف االÊِيف اال ٌٌ ٌءٌ ْ ءَ ْ ءَ ْ ءَ َفـى عَلَيـِه يشيشيشَيشْ َ َال َخيْ Î َفـى عَلَيـِه َ َال َخيْ Î َفـى عَلَيـِه َ َال َخيْ Î َفـى عَلَيـِه َ َال َخيْ Îا���� Îن Û
نÎ اا Û
نÎ اا Û
نÎ اا Û
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

        . . . .     ]]]]٥٥٥٥: : : : آل معرانآل معرانآل معرانآل معران    [[[[    

 ٔانه خلق آدم خلقا مسـتقال سوËً متاكمال،  ٔانه خلق آدم خلقا مسـتقال سوËً متاكمال،  ٔانه خلق آدم خلقا مسـتقال سوËً متاكمال،  ٔانه خلق آدم خلقا مسـتقال سوËً متاكمال، مثمثمثمث نف نف نف نفخخخخ فيـه  فيـه  فيـه  فيـه ----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل----ٔاعلمنا هللا ٔاعلمنا هللا ٔاعلمنا هللا ٔاعلمنا هللا 
ته ؤا1ح � ٔان يألك هو وزوجتـه مهنـا كيـف شـاء ٕاال ته ؤا1ح � ٔان يألك هو وزوجتـه مهنـا كيـف شـاء ٕاال ته ؤا1ح � ٔان يألك هو وزوجتـه مهنـا كيـف شـاء ٕاال ته ؤا1ح � ٔان يألك هو وزوجتـه مهنـا كيـف شـاء ٕاال جشجشجشجشـرة ـرة ـرة ـرة من روحه ؤاسكنه جن من روحه ؤاسكنه جن من روحه ؤاسكنه جن من روحه ؤاسكنه جن 

واحدة، فأغواه عدوه ٕابلـيس مـن االٔلك مـن الـشجرة، فأطـاع عـدوه وعـواحدة، فأغواه عدوه ٕابلـيس مـن االٔلك مـن الـشجرة، فأطـاع عـدوه وعـواحدة، فأغواه عدوه ٕابلـيس مـن االٔلك مـن الـشجرة، فأطـاع عـدوه وعـواحدة، فأغواه عدوه ٕابلـيس مـن االٔلك مـن الـشجرة، فأطـاع عـدوه وعـىصىصىصىص ربـه،  ربـه،  ربـه،  ربـه، 
        . . . . فأهبطه هللا من اجلنة ٕاىل أالرفأهبطه هللا من اجلنة ٕاىل أالرفأهبطه هللا من اجلنة ٕاىل أالرفأهبطه هللا من اجلنة ٕاىل أالرضضضض

وقبل الهبووقبل الهبووقبل الهبووقبل الهبوطططط وعده بأن يزنل عليه وعىل ذريته هداه،  وعده بأن يزنل عليه وعىل ذريته هداه،  وعده بأن يزنل عليه وعىل ذريته هداه،  وعده بأن يزنل عليه وعىل ذريته هداه، يكيكيكيك يعرف إالنسان ربه ومهنجه  يعرف إالنسان ربه ومهنجه  يعرف إالنسان ربه ومهنجه  يعرف إالنسان ربه ومهنجه 
ــسـتجيبني 1لهد ــد امل ــه، ووع ــسـتجيبني 1لهدورشيعت ــد امل ــه، ووع ــسـتجيبني 1لهدورشيعت ــد امل ــه، ووع ــسـتجيبني 1لهدورشيعت ــد امل ــه، ووع ــد ورشيعت ــرة، وتوع ــسعادة يف االٓخ ــا وال ــة يف اÖني ــد اي ــرة، وتوع ــسعادة يف االٓخ ــا وال ــة يف اÖني ــد اي ــرة، وتوع ــسعادة يف االٓخ ــا وال ــة يف اÖني ــد اي ــرة، وتوع ــسعادة يف االٓخ ــا وال ــة يف اÖني اي

قُلْنَــا قُلْنَــا قُلْنَــا قُلْنَــا ﴿﴿﴿﴿    : : : :  قــال ســـبحانه قــال ســـبحانه قــال ســـبحانه قــال ســـبحانهاملــسـتكاملــسـتكاملــسـتكاملــسـتكربربربربين 1ملعيــشة الــضنك يف اÖنيــا والــشقاء يف االٓخــرةين 1ملعيــشة الــضنك يف اÖنيــا والــشقاء يف االٓخــرةين 1ملعيــشة الــضنك يف اÖنيــا والــشقاء يف االٓخــرةين 1ملعيــشة الــضنك يف اÖنيــا والــشقاء يف االٓخــرة
يعاً  يعاً اْهِبُطوا ِمْهنَا َمجِ يعاً اْهِبُطوا ِمْهنَا َمجِ يعاً اْهِبُطوا ِمْهنَا َمجِ ينينينّينِ ُهًدِّ ُهًدِّ ُهًدِّ ُهًدىىىى﴾ خالص نزلوا أالر﴾ خالص نزلوا أالر﴾ خالص نزلوا أالر﴾ خالص نزلوا أالرضضضض ﴿ ﴿ ﴿ ﴿اْهِبُطوا ِمْهنَا َمجِ Îُمك ّمِ Îُمك ّمِِتيَن Îُمك ّمِِتيَن Îُمك ّمِِتيَن ِتيَن �� ا يَا�� Îم

Û
ا يَافَا Îم
Û
ا يَافَا Îم
Û
ا يَافَا Îم
Û
﴾ يبقى عرفنا ٕانه ﴾ يبقى عرفنا ٕانه ﴾ يبقى عرفنا ٕانه ﴾ يبقى عرفنا ٕانه فَا

َزنُـوَن فََمن تَِبَع ُهَداَي فََال خَ فََمن تَِبَع ُهَداَي فََال خَ فََمن تَِبَع ُهَداَي فََال خَ فََمن تَِبَع ُهَداَي فََال خَ سـيزنل هدسـيزنل هدسـيزنل هدسـيزنل هدىىىى ﴿  ﴿  ﴿  ﴿  ْم َوَال ُمهْ َحيْ َزنُـوَن  عَلَـْهيِ ْم َوَال ُمهْ َحيْ َزنُـوَن  عَلَـْهيِ ْم َوَال ُمهْ َحيْ َزنُـوَن  عَلَـْهيِ ْم َوَال ُمهْ َحيْ ٌٌ عَلَـْهيِ يـَن َكَفـُروا ****    ْوفْوفْوفْوٌفٌ ِ Î§يـَن َكَفـُروا َوا ِ Î§يـَن َكَفـُروا َوا ِ Î§يـَن َكَفـُروا َوا ِ Î§َوا
ونَ  ُÖِاِر ُمهْ ِفهيَا َخاÎاُب الن َ ونَ ْ ُÖِاِر ُمهْ ِفهيَا َخاÎاُب الن َ ونَ ْ ُÖِاِر ُمهْ ِفهيَا َخاÎاُب الن َ ونَ ْ ُÖِاِر ُمهْ ِفهيَا َخاÎاُب الن حصحصحصْحصَ Êْولَِئَك اèِتنَا اËَٓبُوا ِبا ÎَوَكذÊْولَِئَك اèِتنَا اËَٓبُوا ِبا ÎَوَكذÊْولَِئَك اèِتنَا اËَٓبُوا ِبا ÎَوَكذÊْولَِئَك اèِتنَا اËَٓبُوا ِبا Î٣٣٣٣٩٩٩٩، ، ، ، ٣٨٣٨٣٨٣٨: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَكذ .[ .[ .[ .[        

ِتيَ ِتيَ ِتيَ ِتيَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : يف سورة طه قاليف سورة طه قاليف سورة طه قاليف سورة طه قال �� ـا يَـا�� Îم
Û
ـا يَـا فَا Îم
Û
ـا يَـا فَا Îم
Û
ـا يَـا فَا Îم
Û
LL فَا LLيعـًا بَْعـُضُمكْ ِلـَبْعٍض عَـُدو يعـًا بَْعـُضُمكْ ِلـَبْعٍض عَـُدوقَاَل اْهِبَطا ِمْهنَا َمجِ يعـًا بَْعـُضُمكْ ِلـَبْعٍض عَـُدوقَاَل اْهِبَطا ِمْهنَا َمجِ يعـًا بَْعـُضُمكْ ِلـَبْعٍض عَـُدوقَاَل اْهِبَطا ِمْهنَا َمجِ ـينينينّينِ ِّ ِّ ِّ قَاَل اْهِبَطا ِمْهنَا َمجِ ـنÎُمك ّمِ ـنÎُمك ّمِ ـنÎُمك ّمِ نÎُمك ّمِ

Îَبَع ُهَداَي  Îَبَع ُهَداَي  فََمِن ات Îَبَع ُهَداَي  فََمِن ات Îَبَع ُهَداَي  فََمِن ات ﴾ يبقى هو عرفهم ٕان مه ملا يزنلوا ٕاىل أالر﴾ يبقى هو عرفهم ٕان مه ملا يزنلوا ٕاىل أالر﴾ يبقى هو عرفهم ٕان مه ملا يزنلوا ٕاىل أالر﴾ يبقى هو عرفهم ٕان مه ملا يزنلوا ٕاىل أالرضضضض سـيزنل علـهيم  سـيزنل علـهيم  سـيزنل علـهيم  سـيزنل علـهيم ُهًدُهًدُهًدُهًدىىىى فََمِن ات
َــِضلÈ َوَال هــدهــدهــدهــدىىىى ا§ي ســـيتبع ﴿ ا§ي ســـيتبع ﴿ ا§ي ســـيتبع ﴿ ا§ي ســـيتبع ﴿ ــَال ي َــِضلÈ َوَال فَ ــَال ي َــِضلÈ َوَال فَ ــَال ي َــِضلÈ َوَال فَ ــَال ي َــْشَقى    فَ َــْشَقىي َــْشَقىي َــْشَقىي � � � � : : : : ، وا§ي يعــر، وا§ي يعــر، وا§ي يعــر، وا§ي يعــرضضضض    ]]]]١٢٣١٢٣١٢٣١٢٣: : : : طــهطــهطــهطــه    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ي

Îَبَع ُهـَداَي فَـَال يَـِضلÈ َوالَ ﴿﴿﴿﴿: : : : الضنك املعيشة الضيقة يف اÖنيا، قالالضنك املعيشة الضيقة يف اÖنيا، قالالضنك املعيشة الضيقة يف اÖنيا، قالالضنك املعيشة الضيقة يف اÖنيا، قال Îَبَع ُهـَداَي فَـَال يَـِضلÈ َوالَ فََمِن ات Îَبَع ُهـَداَي فَـَال يَـِضلÈ َوالَ فََمِن ات Îَبَع ُهـَداَي فَـَال يَـِضلÈ َوالَ فََمِن ات ****     يَـْشَقى  يَـْشَقى  يَـْشَقى  يَـْشَقى فََمِن ات
ـى  ُه يَْوَم الِقيَاَمِة اÊْمعَ ُرشُ ناكً َوَحنْ ـى َ ُه يَْوَم الِقيَاَمِة اÊْمعَ ُرشُ ناكً َوَحنْ ـى َ ُه يَْوَم الِقيَاَمِة اÊْمعَ ُرشُ ناكً َوَحنْ ـى َ ُه يَْوَم الِقيَاَمِة اÊْمعَ ُرشُ نÎ َ�ُ َمِعيَشًة ضضضَضناكً َوَحنْ

Û
نÎ َ�ُ َمِعيَشًة َ َعن ِذْكرِي فَا
Û
نÎ َ�ُ َمِعيَشًة َ َعن ِذْكرِي فَا
Û
نÎ َ�ُ َمِعيَشًة َ َعن ِذْكرِي فَا
Û
قَـاَل َرّبِ قَـاَل َرّبِ قَـاَل َرّبِ قَـاَل َرّبِ ****    َوَمْن اÊْعَرَوَمْن اÊْعَرَوَمْن اÊْعَرَوَمْن اÊْعَرضضضَض َعن ِذْكرِي فَا

تَينينينِين اÊْمعَى َوقَْد ُكنُت بَِصريًا ِ اÊْمعَى َوقَْد ُكنُت بَِصريًا ِ اÊْمعَى َوقَْد ُكنُت بَِصريًا ِ اÊْمعَى َوقَْد ُكنُت بَِصريًا  تَِلَم َحَرشْ تَِلَم َحَرشْ تَِلَم َحَرشْ قَاَل َكَذِ«َ اÊتَْتَك اËَٓتُنَا فَنَـِسيَهتَا َوَكـَذِ«َ الَيـْوَم قَاَل َكَذِ«َ اÊتَْتَك اËَٓتُنَا فَنَـِسيَهتَا َوَكـَذِ«َ الَيـْوَم قَاَل َكَذِ«َ اÊتَْتَك اËَٓتُنَا فَنَـِسيَهتَا َوَكـَذِ«َ الَيـْوَم قَاَل َكَذِ«َ اÊتَْتَك اËَٓتُنَا فَنَـِسيَهتَا َوَكـَذِ«َ الَيـْوَم ****    ِلَم َحَرشْ
        ]. ]. ]. ]. ١٢٦١٢٦١٢٦١٢٦    ----١١١١٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : طهطهطهطه    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ تُنتُنتُنتُنىسىسىسَىس َ َ َ 

هبهبهبهبطططط آدم ٕاىل أالر آدم ٕاىل أالر آدم ٕاىل أالر آدم ٕاىل أالرضضضض ؤانشأ هللا من ذريته ٔامة اكنت عىل التوحيد اخلالص كام قـال  ؤانشأ هللا من ذريته ٔامة اكنت عىل التوحيد اخلالص كام قـال  ؤانشأ هللا من ذريته ٔامة اكنت عىل التوحيد اخلالص كام قـال  ؤانشأ هللا من ذريته ٔامة اكنت عىل التوحيد اخلالص كام قـال 
ًة َواِحَدةً ﴿﴿﴿﴿: : : : هللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىلهللا تعاىل Îمèاُس اÎًة َواِحَدةً  َاكَن الن Îمèاُس اÎًة َواِحَدةً  َاكَن الن Îمèاُس اÎًة َواِحَدةً  َاكَن الن Îمèاُس اÎاكن الناس ٔامـة واحـدة ٔاي اكن الناس ٔامـة واحـدة ٔاي اكن الناس ٔامـة واحـدة ٔاي اكن الناس ٔامـة واحـدة ٔاي ] ] ] ] ٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  َاكَن الن

ِيَن َوُمنـذِ عىل التوحيد واÖين احلق فاختلفوا ﴿عىل التوحيد واÖين احلق فاختلفوا ﴿عىل التوحيد واÖين احلق فاختلفوا ﴿عىل التوحيد واÖين احلق فاختلفوا ﴿ ـَني ُمبَـّرشِ ِّ ُ النÎِبي Î ِِيَن َوُمنـذ ـَني ُمبَـّرشِ ِّ ُ النÎِبي Î ِِيَن َوُمنـذ ـَني ُمبَـّرشِ ِّ ُ النÎِبي Î ِِيَن َوُمنـذ ـَني ُمبَـّرشِ ِّ ُ النÎِبي Îنـَزَل فََبَعـَث افََبَعـَث افََبَعـَث افََبَعـَث ا����Êنـَزَل ِريَن َواÊنـَزَل ِريَن َواÊنـَزَل ِريَن َواÊِريَن َوا
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اِس ِفميَـا اْختَلَُفـوا ِفيـهِ  Îاِس ِفميَـا اْختَلَُفـوا ِفيـهِ َمَعهُُم الِكتَاَب 1ِلَْحّقِ ِلَيْحُمكَ بَـْنيَ النـ Îاِس ِفميَـا اْختَلَُفـوا ِفيـهِ َمَعهُُم الِكتَاَب 1ِلَْحّقِ ِلَيْحُمكَ بَـْنيَ النـ Îاِس ِفميَـا اْختَلَُفـوا ِفيـهِ َمَعهُُم الِكتَاَب 1ِلَْحّقِ ِلَيْحُمكَ بَـْنيَ النـ Îيبقـى ، يبقـى ، يبقـى ، يبقـى ]]]]٢١٣٢١٣٢١٣٢١٣: : : : البقـرةالبقـرةالبقـرةالبقـرة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َمَعهُُم الِكتَاَب 1ِلَْحّقِ ِلَيْحُمكَ بَـْنيَ النـ ،
حصل اختالف وبعث الرسل ؤانزل الكتـب لـحصل اختالف وبعث الرسل ؤانزل الكتـب لـحصل اختالف وبعث الرسل ؤانزل الكتـب لـحصل اختالف وبعث الرسل ؤانزل الكتـب لـيكيكيكيك حيـمك يف هـذا nخـتالف، ويف  حيـمك يف هـذا nخـتالف، ويف  حيـمك يف هـذا nخـتالف، ويف  حيـمك يف هـذا nخـتالف، ويف 

Ë رسول هللا ٔانيب اكن آدم؟ Ë رسول هللا ٔانيب اكن آدم؟ Ë رسول هللا ٔانيب اكن آدم؟ Ë رسول هللا ٔانيب اكن آدم؟ :  :  :  :   قال قال قال قال����ٔان رجال سأل رسول هللا ٔان رجال سأل رسول هللا ٔان رجال سأل رسول هللا ٔان رجال سأل رسول هللا ««««حديث ٔاحديث ٔاحديث ٔاحديث ٔايبيبيبيب ٔامامة  ٔامامة  ٔامامة  ٔامامة 
        . . . . ليس نيب فقليس نيب فقليس نيب فقليس نيب فقطططط هذا م هذا م هذا م هذا ملكلكلكلكم ٔاي م ٔاي م ٔاي م ٔاي لكلكلكلكمه هللامه هللامه هللامه هللا» » » » نعم منعم منعم منعم ملكلكلكلكمممم: : : : الالالالقققق

ويف ويف ويف ويف حصحصحصحصيح البيح البيح البيح البخخخخاري عن ابن عباس اري عن ابن عباس اري عن ابن عباس اري عن ابن عباس » » » » عرشة قرونعرشة قرونعرشة قرونعرشة قرون: : : : فمك بينه وبني نوح؟ قالفمك بينه وبني نوح؟ قالفمك بينه وبني نوح؟ قالفمك بينه وبني نوح؟ قال: : : : قالقالقالقال««««
، حـ، حـ، حـ، حـىتىتىتىت ال  ال  ال  ال تتتتـسمع ـسمع ـسمع ـسمع ****م م م م »»»»اكن بني آدم ونوح عرشة قرون اكن بني آدم ونوح عرشة قرون اكن بني آدم ونوح عرشة قرون اكن بني آدم ونوح عرشة قرون لكلكلكلكهـم عـىل إالسـالمهـم عـىل إالسـالمهـم عـىل إالسـالمهـم عـىل إالسـالم««««: : : : قالقالقالقال

كذا وكذا، كذا وكذا، كذا وكذا، كذا وكذا،  يف الغاب واكنوا ال يعرفون  يف الغاب واكنوا ال يعرفون  يف الغاب واكنوا ال يعرفون  يف الغاب واكنوا ال يعرفون  يعيشون يعيشون يعيشون يعيشون اكنوا Oس  اكنوا Oس  اكنوا Oس  اكنوا Oس  والناس يقولون والناس يقولون والناس يقولون والناس يقولونالغوغاء الغوغاء الغوغاء الغوغاء 
    ====    ١١١١٠٠٠٠٠٠٠٠    ××××    ١١١١٠٠٠٠هؤالء اكنوا عىل التوحيد اخلالص، القرن هؤالء اكنوا عىل التوحيد اخلالص، القرن هؤالء اكنوا عىل التوحيد اخلالص، القرن هؤالء اكنوا عىل التوحيد اخلالص، القرن مكمكمكمك سـنة؟ مائة سـنة يع سـنة؟ مائة سـنة يع سـنة؟ مائة سـنة يع سـنة؟ مائة سـنة يعينينينين    

: : : : ���� ، طيب فيه قول القرن مبعىن اجليل، كام قال هللا  ، طيب فيه قول القرن مبعىن اجليل، كام قال هللا  ، طيب فيه قول القرن مبعىن اجليل، كام قال هللا  ، طيب فيه قول القرن مبعىن اجليل، كام قال هللا     حبحبحبحبسا1تناسا1تناسا1تناسا1تنا، لو قلنا ، لو قلنا ، لو قلنا ، لو قلنا ١١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ْ اÊْهلَْكنَا ِمَن الُقُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ ﴿﴿﴿﴿     ْ اÊْهلَْكنَا ِمَن الُقُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َ ْ اÊْهلَْكنَا ِمَن الُقُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َ  ٔاهلكنا من السـنوات ٔاو من  ٔاهلكنا من السـنوات ٔاو من  ٔاهلكنا من السـنوات ٔاو من  ٔاهلكنا من السـنوات ٔاو من     ] ] ] ] ١١١١٧٧٧٧:  :  :  :  إالرساءإالرساءإالرساءإالرساء    [ [ [ [     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ وَوَوََومكمكمكَمكْ اÊْهلَْكنَا ِمَن الُقُروِن ِمْن بَْعِد نُوحٍ َ

Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِينَ Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِينَ Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِينَ Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِينَ ﴿﴿﴿﴿    : : : : ال من أالال من أالال من أالال من أالمممممممم؟ وقال؟ وقال؟ وقال؟ وقالأالجيأالجيأالجيأالجي �� Î اÊنَشا�� Î اÊنَشاُ Î اÊنَشاُ  يع يع يع يعينينينين        ] ] ] ] ٣١٣١٣١٣١:  :  :  :  املؤمنوناملؤمنوناملؤمنوناملؤمنون    [ [ [ [     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ مثمثمثُمثÎ اÊنَشاُ
جيال آخر، يبقى اجليل اكن زمان مقداره مائة سـنة ٔاو اكن ٔاكجيال آخر، يبقى اجليل اكن زمان مقداره مائة سـنة ٔاو اكن ٔاكجيال آخر، يبقى اجليل اكن زمان مقداره مائة سـنة ٔاو اكن ٔاكجيال آخر، يبقى اجليل اكن زمان مقداره مائة سـنة ٔاو اكن ٔاكرثرثرثرث من ذ«؟ وجيـل  من ذ«؟ وجيـل  من ذ«؟ وجيـل  من ذ«؟ وجيـل 

ِسَني عَاماً سـيدO نوح اكن سـيدO نوح اكن سـيدO نوح اكن سـيدO نوح اكن مكمكمكمك؟ ﴿؟ ﴿؟ ﴿؟ ﴿ ْ ِسَني عَاماً َ ْ ِسَني عَاماً َ ْ ِسَني عَاماً َ الÎ مخمخمخَمخْ
Û
نٍَة ا الÎ  فَلَِبَث ِفِهيْم اÊلَْف سـَ
Û
نٍَة ا الÎ  فَلَِبَث ِفِهيْم اÊلَْف سـَ
Û
نٍَة ا الÎ  فَلَِبَث ِفِهيْم اÊلَْف سـَ
Û
نٍَة ا ] ] ] ] ١١١١٤٤٤٤: : : : العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾  فَلَِبَث ِفِهيْم اÊلَْف سـَ

====    ١١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ××××    ١١١١٠٠٠٠====    يعيعيعيعينينينين اجليل زمان 1الٓالف، لو قلنا 1الٓالف يبقى عـرشة قـرون  اجليل زمان 1الٓالف، لو قلنا 1الٓالف يبقى عـرشة قـرون  اجليل زمان 1الٓالف، لو قلنا 1الٓالف يبقى عـرشة قـرون  اجليل زمان 1الٓالف، لو قلنا 1الٓالف يبقى عـرشة قـرون 
١١١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ . . . .        

ٔاË اكن، اكن بني آدم ونوح عرشة قرون ٔاË اكن، اكن بني آدم ونوح عرشة قرون ٔاË اكن، اكن بني آدم ونوح عرشة قرون ٔاË اكن، اكن بني آدم ونوح عرشة قرون لكلكلكلكهـا عـىل إالسـالم، حـدث اخـتالف يف هـا عـىل إالسـالم، حـدث اخـتالف يف هـا عـىل إالسـالم، حـدث اخـتالف يف هـا عـىل إالسـالم، حـدث اخـتالف يف 
، حصل زي، حصل زي، حصل زي، حصل زيغغغغ     عىل التوحيد عىل التوحيد عىل التوحيد عىل التوحيدآخر الزمان وحدث الرشك بعد ٔان اكن الناس ٔامة واحدةآخر الزمان وحدث الرشك بعد ٔان اكن الناس ٔامة واحدةآخر الزمان وحدث الرشك بعد ٔان اكن الناس ٔامة واحدةآخر الزمان وحدث الرشك بعد ٔان اكن الناس ٔامة واحدة

لـصاحلني، تعظـمي الـصاحلني فرفعـومه لـصاحلني، تعظـمي الـصاحلني فرفعـومه لـصاحلني، تعظـمي الـصاحلني فرفعـومه لـصاحلني، تعظـمي الـصاحلني فرفعـومه واحنراف، واكن ٔاول احنراف حدث الغلو يف اواحنراف، واكن ٔاول احنراف حدث الغلو يف اواحنراف، واكن ٔاول احنراف حدث الغلو يف اواحنراف، واكن ٔاول احنراف حدث الغلو يف ا
ٕاىل مرتبة إاللهية، رفعومه ٕاىل مرتبة املعبود، ففي ٕاىل مرتبة إاللهية، رفعومه ٕاىل مرتبة املعبود، ففي ٕاىل مرتبة إاللهية، رفعومه ٕاىل مرتبة املعبود، ففي ٕاىل مرتبة إاللهية، رفعومه ٕاىل مرتبة املعبود، ففي حصحصحصحصيح البيح البيح البيح البخخخخاري مـن حـديث ابـن اري مـن حـديث ابـن اري مـن حـديث ابـن اري مـن حـديث ابـن 

َوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلهَتَُمكْ َوَال َوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلهَتَُمكْ َوَال َوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلهَتَُمكْ َوَال َوقَالُوا َال تََذُرنÎ آِلهَتَُمكْ َوَال ﴿﴿﴿﴿    :  :  :  :  جرجرجرجرجيجيجيجي عن عطاء عن ابن عباس عند تفسري قو� تعاىل عن عطاء عن ابن عباس عند تفسري قو� تعاىل عن عطاء عن ابن عباس عند تفسري قو� تعاىل عن عطاء عن ابن عباس عند تفسري قو� تعاىل
 َ َ  َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغوَث َويَُعوَق َون َ  َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغوَث َويَُعوَق َون َ  َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغوَث َويَُعوَق َون && َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغوَث َويَُعوَق َون اً تََذُرنÎ َوداتََذُرنÎ َوداتََذُرنÎ َوداتََذُرنÎ َودا&& اً ْ اً ْ هذه ٔاسامء رجال هذه ٔاسامء رجال هذه ٔاسامء رجال هذه ٔاسامء رجال : : : :  قال قال قال قال    ]]]]٢٣٢٣٢٣٢٣: : : : نوحنوحنوحنوح    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ رسرسرسْرساً ْ

ود، وسواع، ويغوث، ويعـوق، نـود، وسواع، ويغوث، ويعـوق، نـود، وسواع، ويغوث، ويعـوق، نـود، وسواع، ويغوث، ويعـوق، نـرسرسرسرس هـؤالء ا هـؤالء ا هـؤالء ا هـؤالء امخلمخلمخلمخلـسة ـسة ـسة ـسة : : : : صاحلني من قوم نوح صاحلني من قوم نوح صاحلني من قوم نوح صاحلني من قوم نوح مخمخمخمخسةسةسةسة
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رجال صاحلني من قوم نوح فلام هلكوا ماتوا، هؤالء الناس اكنوا قوما صاحلني، فلـام رجال صاحلني من قوم نوح فلام هلكوا ماتوا، هؤالء الناس اكنوا قوما صاحلني، فلـام رجال صاحلني من قوم نوح فلام هلكوا ماتوا، هؤالء الناس اكنوا قوما صاحلني، فلـام رجال صاحلني من قوم نوح فلام هلكوا ماتوا، هؤالء الناس اكنوا قوما صاحلني، فلـام 
ون ون ون ون هلكوا ماتوا ٔاوهلكوا ماتوا ٔاوهلكوا ماتوا ٔاوهلكوا ماتوا ٔاوDDDD الشـيطان ٕاىل قوêم ٔان انصبوا ٕاىل  الشـيطان ٕاىل قوêم ٔان انصبوا ٕاىل  الشـيطان ٕاىل قوêم ٔان انصبوا ٕاىل  الشـيطان ٕاىل قوêم ٔان انصبوا ٕاىل جمجمجمجمالسهم اليت اكنـوا جيلـسالسهم اليت اكنـوا جيلـسالسهم اليت اكنـوا جيلـسالسهم اليت اكنـوا جيلـس

فهيا ٔانصا1، يعملوا نصب تذاكري هنا ود رمسوا صورة � ونصب تـذاكري، ٔاول مـا فهيا ٔانصا1، يعملوا نصب تذاكري هنا ود رمسوا صورة � ونصب تـذاكري، ٔاول مـا فهيا ٔانصا1، يعملوا نصب تذاكري هنا ود رمسوا صورة � ونصب تـذاكري، ٔاول مـا فهيا ٔانصا1، يعملوا نصب تذاكري هنا ود رمسوا صورة � ونصب تـذاكري، ٔاول مـا 
 متام، املفـرو متام، املفـرو متام، املفـرو متام، املفـروضضضض هـذا  هـذا  هـذا  هـذا ،،،،تفتفتفتفرترترترتوا يف العبادة تذهبوا هناك تتذكرومه تنشطوا يف العبادة وا يف العبادة تذهبوا هناك تتذكرومه تنشطوا يف العبادة وا يف العبادة تذهبوا هناك تتذكرومه تنشطوا يف العبادة وا يف العبادة تذهبوا هناك تتذكرومه تنشطوا يف العبادة 

يشيشيشيشء مجيل النشاء مجيل النشاء مجيل النشاء مجيل النشاطططط يف العبادة، لكن ٔاO ؤانت نعرف النـاس ا§يـن اكنـوا يعيـشون  يف العبادة، لكن ٔاO ؤانت نعرف النـاس ا§يـن اكنـوا يعيـشون  يف العبادة، لكن ٔاO ؤانت نعرف النـاس ا§يـن اكنـوا يعيـشون  يف العبادة، لكن ٔاO ؤانت نعرف النـاس ا§يـن اكنـوا يعيـشون 
ومه ويتذكروا عبادهتم وومه ويتذكروا عبادهتم وومه ويتذكروا عبادهتم وومه ويتذكروا عبادهتم وجمجمجمجمالسهم وحلقات ا§كر السهم وحلقات ا§كر السهم وحلقات ا§كر السهم وحلقات ا§كر رجال صاحلون كنا نعرفهم، فلك ما ير رجال صاحلون كنا نعرفهم، فلك ما ير رجال صاحلون كنا نعرفهم، فلك ما ير رجال صاحلون كنا نعرفهم، فلك ما ير 
        ....اليت اكنوا يعملوها معهم اكنوا ينشطوااليت اكنوا يعملوها معهم اكنوا ينشطوااليت اكنوا يعملوها معهم اكنوا ينشطوااليت اكنوا يعملوها معهم اكنوا ينشطوا

إالسالم واÖين جاء لسد ا§رائع يف لك زمان ومـاكن، مـا ا§ي حيـصل بعـد ذ« إالسالم واÖين جاء لسد ا§رائع يف لك زمان ومـاكن، مـا ا§ي حيـصل بعـد ذ« إالسالم واÖين جاء لسد ا§رائع يف لك زمان ومـاكن، مـا ا§ي حيـصل بعـد ذ« إالسالم واÖين جاء لسد ا§رائع يف لك زمان ومـاكن، مـا ا§ي حيـصل بعـد ذ« 
ٔانت ال تعرف، لكن هللا يعمل، §« عرفك ماذا تفعل؟ ٔاصل بعـض النـاس يقـول ٔانت ال تعرف، لكن هللا يعمل، §« عرفك ماذا تفعل؟ ٔاصل بعـض النـاس يقـول ٔانت ال تعرف، لكن هللا يعمل، §« عرفك ماذا تفعل؟ ٔاصل بعـض النـاس يقـول ٔانت ال تعرف، لكن هللا يعمل، §« عرفك ماذا تفعل؟ ٔاصل بعـض النـاس يقـول 

ــصو  ــصو هــل مــا زال ٔاOس يعبــدوا ٔاصــنام وهــذه ال ــصو هــل مــا زال ٔاOس يعبــدوا ٔاصــنام وهــذه ال ــصو هــل مــا زال ٔاOس يعبــدوا ٔاصــنام وهــذه ال ــوام هــل مــا زال ٔاOس يعبــدوا ٔاصــنام وهــذه ال ــوام ر، ٔانــت ال تعــرف، مثــل أالق ــوام ر، ٔانــت ال تعــرف، مثــل أالق ــوام ر، ٔانــت ال تعــرف، مثــل أالق ر، ٔانــت ال تعــرف، مثــل أالق
الصاحلني ا§يـن معلـوا 1ٔالنـصاب ؤاوالصاحلني ا§يـن معلـوا 1ٔالنـصاب ؤاوالصاحلني ا§يـن معلـوا 1ٔالنـصاب ؤاوالصاحلني ا§يـن معلـوا 1ٔالنـصاب ؤاوDDDD الـشـيطان ٔان ينـصبوا يف  الـشـيطان ٔان ينـصبوا يف  الـشـيطان ٔان ينـصبوا يف  الـشـيطان ٔان ينـصبوا يف جمجمجمجمـالس النـاس ـالس النـاس ـالس النـاس ـالس النـاس 

ومسوها بأسامومسوها بأسامومسوها بأسامومسوها بأسامهئهئهئهئم، هنا التذاكر هـذا م، هنا التذاكر هـذا م، هنا التذاكر هـذا م، هنا التذاكر هـذا : : : : جيلسون فهيا ٔانصا1 فيتذكروهنم بعبادهتم، وقالجيلسون فهيا ٔانصا1 فيتذكروهنم بعبادهتم، وقالجيلسون فهيا ٔانصا1 فيتذكروهنم بعبادهتم، وقالجيلسون فهيا ٔانصا1 فيتذكروهنم بعبادهتم، وقال
اجلندي ااجلندي ااجلندي ااجلندي اVVVVهول لفالن الفالين، وهنا لسواع، وهذا ليغـوث ويعـوق ونـهول لفالن الفالين، وهنا لسواع، وهذا ليغـوث ويعـوق ونـهول لفالن الفالين، وهنا لسواع، وهذا ليغـوث ويعـوق ونـهول لفالن الفالين، وهنا لسواع، وهذا ليغـوث ويعـوق ونـرسرسرسرس، ففعلـوا ، ففعلـوا ، ففعلـوا ، ففعلـوا 

        . . . . مثلهم اكنوا هنا يأمثلهم اكنوا هنا يأمثلهم اكنوا هنا يأمثلهم اكنوا هنا يألكلكلكلكوا ويرشبوا فمل تعبدوا ويرشبوا فمل تعبدوا ويرشبوا فمل تعبدوا ويرشبوا فمل تعبد برش  برش  برش  برش ، ٔالن الناس تعرفهم يعرفومه ، ٔالن الناس تعرفهم يعرفومه ، ٔالن الناس تعرفهم يعرفومه ، ٔالن الناس تعرفهم يعرفومه فمل تعبدفمل تعبدفمل تعبدفمل تعبد

ححححىتىتىتىت ٕاذا هâ ٔاولئك ٔا ٕاذا هâ ٔاولئك ٔا ٕاذا هâ ٔاولئك ٔا ٕاذا هâ ٔاولئك ٔا@@@@مه مصيبة، من ٔاولئك؟ ا§ين يعيشون ومل يعبدومه، هـذه مه مصيبة، من ٔاولئك؟ ا§ين يعيشون ومل يعبدومه، هـذه مه مصيبة، من ٔاولئك؟ ا§ين يعيشون ومل يعبدومه، هـذه مه مصيبة، من ٔاولئك؟ ا§ين يعيشون ومل يعبدومه، هـذه 
ٔاول مشٔاول مشٔاول مشٔاول مشلكلكلكلكة، وانتسة، وانتسة، وانتسة، وانتسخخخخ العمل، ٔاي نـ العمل، ٔاي نـ العمل، ٔاي نـ العمل، ٔاي نـيسيسيسيس ودرس، عبـدت، جـاء أالقـوام ا§ي بعـدمه  ودرس، عبـدت، جـاء أالقـوام ا§ي بعـدمه  ودرس، عبـدت، جـاء أالقـوام ا§ي بعـدمه  ودرس، عبـدت، جـاء أالقـوام ا§ي بعـدمه 

م فعبـدومه، فأرسـل هللا ٕالـهيم نوحـا، م فعبـدومه، فأرسـل هللا ٕالـهيم نوحـا، م فعبـدومه، فأرسـل هللا ٕالـهيم نوحـا، م فعبـدومه، فأرسـل هللا ٕالـهيم نوحـا، جبجبجبجبيل والثاين والثالث ٕايل والثاين والثالث ٕايل والثاين والثالث ٕايل والثاين والثالث ٕامنمنمنمنا اكنوا ٔاولئك يعبدوهنا اكنوا ٔاولئك يعبدوهنا اكنوا ٔاولئك يعبدوهنا اكنوا ٔاولئك يعبدوهن
قا قا قا قا ااااهذا ٔاول احنراف يف هذا ٔاول احنراف يف هذا ٔاول احنراف يف هذا ٔاول احنراف يف @@@@ررررخيخيخيخي البرشية، فأرسـل هللا ٕالـهيم ٔاول رسـلهم نوحـا، مـصد البرشية، فأرسـل هللا ٕالـهيم ٔاول رسـلهم نوحـا، مـصد البرشية، فأرسـل هللا ٕالـهيم ٔاول رسـلهم نوحـا، مـصد البرشية، فأرسـل هللا ٕالـهيم ٔاول رسـلهم نوحـا، مـصد

لوعده ا§ي ٔاعطاه ٔاللوعده ا§ي ٔاعطاه ٔاللوعده ا§ي ٔاعطاه ٔاللوعده ا§ي ٔاعطاه ٔاليبيبيبيب البرش آدم 1ٕرسال الرسـل وٕانـزال الكتـب هدايـة للبـرشية  البرش آدم 1ٕرسال الرسـل وٕانـزال الكتـب هدايـة للبـرشية  البرش آدم 1ٕرسال الرسـل وٕانـزال الكتـب هدايـة للبـرشية  البرش آدم 1ٕرسال الرسـل وٕانـزال الكتـب هدايـة للبـرشية 
 اكن ٔاول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت يف الصحيح  اكن ٔاول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت يف الصحيح  اكن ٔاول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت يف الصحيح  اكن ٔاول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت يف الصحيح ::::واÖليل عىل ٔان نوحاواÖليل عىل ٔان نوحاواÖليل عىل ٔان نوحاواÖليل عىل ٔان نوحا

اس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون � ف£ يقولون Ë نـوح ٕانـك ٔاول الرسـل ٕاىل اس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون � ف£ يقولون Ë نـوح ٕانـك ٔاول الرسـل ٕاىل اس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون � ف£ يقولون Ë نـوح ٕانـك ٔاول الرسـل ٕاىل اس يأتون بعد آدم نوحا فيقولون � ف£ يقولون Ë نـوح ٕانـك ٔاول الرسـل ٕاىل ٔان النٔان النٔان النٔان الن
        . . . . أالرأالرأالرأالرضضضض وسامك هللا عبدا شكورا وسامك هللا عبدا شكورا وسامك هللا عبدا شكورا وسامك هللا عبدا شكورا

وا§ين اســتجابوا بدعوتـه دعـوة التوحيـد اكنـوا وا§ين اســتجابوا بدعوتـه دعـوة التوحيـد اكنـوا وا§ين اســتجابوا بدعوتـه دعـوة التوحيـد اكنـوا وا§ين اســتجابوا بدعوتـه دعـوة التوحيـد اكنـوا ضضضضـعفاء النـاس وتنكـر ـعفاء النـاس وتنكـر ـعفاء النـاس وتنكـر ـعفاء النـاس وتنكـر هلهلهلهلـم الـسادة ـم الـسادة ـم الـسادة ـم الـسادة 



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدة من الثاني تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

والزعامء ا§ين يظنون يف ٔانفسهم العقل وا§اكء حيث اسـتكوالزعامء ا§ين يظنون يف ٔانفسهم العقل وا§اكء حيث اسـتكوالزعامء ا§ين يظنون يف ٔانفسهم العقل وا§اكء حيث اسـتكوالزعامء ا§ين يظنون يف ٔانفسهم العقل وا§اكء حيث اسـتكربربربربوا عن متابعة احلـق، وا عن متابعة احلـق، وا عن متابعة احلـق، وا عن متابعة احلـق، 
    ﴿﴿﴿﴿ َ َ قَاَل امل َ قَاَل امل َ قَاَل امل ِبنيٍ قَاَل امل Èالٍل م ِبنيٍ َ Èالٍل م ِبنيٍ َ Èالٍل م ِبنيٍ َ Èاَك ِيف ضضضَضالٍل م َ اَك ِيف َ َ اَك ِيف َ َ اَك ِيف َ ÎO لَرنرنرنَرنَ

Û
èَ ِمن قَْوِمِه ا ÎO ل
Û
èَ ِمن قَْوِمِه ا ÎO ل
Û
èَ ِمن قَْوِمِه ا ÎO ل
Û
، وامل، وامل، وامل، واملالالالٔال املذكورون ٔ املذكورون ٔ املذكورون ٔ املذكورون     ] ] ] ] ٦٦٦٦٠٠٠٠:  :  :  :  أالعرافأالعرافأالعرافأالعراف    [ [ [ [     ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الالالالè ِمن قَْوِمِه ا

يِ يِ يِ يِ يف ٔاي آية مه السادة والكيف ٔاي آية مه السادة والكيف ٔاي آية مه السادة والكيف ٔاي آية مه السادة والكربربربرباء ﴿اء ﴿اء ﴿اء ﴿ �� ا�� Îَراِذلُنَا 1َِدَي الـرÊيَن ُمهْ ا ِ Î§ا Îال
Û
Îَبَعَك ا اَوَما نََراَك ات Îَراِذلُنَا 1َِدَي الـرÊيَن ُمهْ ا ِ Î§ا Îال
Û
Îَبَعَك ا اَوَما نََراَك ات Îَراِذلُنَا 1َِدَي الـرÊيَن ُمهْ ا ِ Î§ا Îال
Û
Îَبَعَك ا اَوَما نََراَك ات Îَراِذلُنَا 1َِدَي الـرÊيَن ُمهْ ا ِ Î§ا Îال
Û
Îَبَعَك ا ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَما نََراَك ات

عـوك بـدون تأمـل وال عـوك بـدون تأمـل وال عـوك بـدون تأمـل وال عـوك بـدون تأمـل وال ناس السفهاء ا§ين ليس ناس السفهاء ا§ين ليس ناس السفهاء ا§ين ليس ناس السفهاء ا§ين ليس هلهلهلهلم عقول ٔاصال، اتبم عقول ٔاصال، اتبم عقول ٔاصال، اتبم عقول ٔاصال، اتبال ال ال ال         ]]]]٢٢٢٢٧٧٧٧: : : : هودهودهودهود    [[[[        
تعمق وتفكري وال نظر وهذا ا§ي رمومه به هو ما جيب ٔان ميدحوا به فٕان احلق ٕاذا تعمق وتفكري وال نظر وهذا ا§ي رمومه به هو ما جيب ٔان ميدحوا به فٕان احلق ٕاذا تعمق وتفكري وال نظر وهذا ا§ي رمومه به هو ما جيب ٔان ميدحوا به فٕان احلق ٕاذا تعمق وتفكري وال نظر وهذا ا§ي رمومه به هو ما جيب ٔان ميدحوا به فٕان احلق ٕاذا 

 َمـا  َمـا  َمـا  َمـا تباعه، وتعجبوا ٔان يبعث هللا رسوال بـرشا ﴿تباعه، وتعجبوا ٔان يبعث هللا رسوال بـرشا ﴿تباعه، وتعجبوا ٔان يبعث هللا رسوال بـرشا ﴿تباعه، وتعجبوا ٔان يبعث هللا رسوال بـرشا ﴿ااااظظظظهر ال حيتاج ٕاىل نظر بل جيب هر ال حيتاج ٕاىل نظر بل جيب هر ال حيتاج ٕاىل نظر بل جيب هر ال حيتاج ٕاىل نظر بل جيب 
ــا ثْلَنَ َــَرشًا ّمِ الÎ ب

Û
ــَراَك ا ــانَ ثْلَنَ َــَرشًا ّمِ الÎ ب
Û
ــَراَك ا ــانَ ثْلَنَ َــَرشًا ّمِ الÎ ب
Û
ــَراَك ا ــانَ ثْلَنَ َــَرشًا ّمِ الÎ ب
Û
ــَراَك ا ــضعفاء نَ ــوح ٔان يطــردوا ال ــن ن ــوا م ــضعفاء  ﴾ وتطــاول هــؤالء وطلب ــوح ٔان يطــردوا ال ــن ن ــوا م ــضعفاء  ﴾ وتطــاول هــؤالء وطلب ــوح ٔان يطــردوا ال ــن ن ــوا م ــضعفاء  ﴾ وتطــاول هــؤالء وطلب ــوح ٔان يطــردوا ال ــن ن ــوا م  ﴾ وتطــاول هــؤالء وطلب

ـْم ﴿﴿﴿﴿: : : :  ا§ين تبعوه فرفض قال ا§ين تبعوه فرفض قال ا§ين تبعوه فرفض قال ا§ين تبعوه فرفض قالواملساكنيواملساكنيواملساكنيواملساكني ِ القُـوا َرّهبِ Èُـم م Îهن
Û
يـَن آَمنُـوا ا ِ Î§ِبَطـاِرِد ا OَÊـْم َوَما ا ِ القُـوا َرّهبِ Èُـم م Îهن
Û
يـَن آَمنُـوا ا ِ Î§ِبَطـاِرِد ا OَÊـْم َوَما ا ِ القُـوا َرّهبِ Èُـم م Îهن
Û
يـَن آَمنُـوا ا ِ Î§ِبَطـاِرِد ا OَÊـْم َوَما ا ِ القُـوا َرّهبِ Èُـم م Îهن
Û
يـَن آَمنُـوا ا ِ Î§ِبَطـاِرِد ا OَÊَوَما ا

هَلُونَ  ْ قَْومًا َجتْ هَلُونَ ُ ْ قَْومًا َجتْ هَلُونَ ُ ْ قَْومًا َجتْ هَلُونَ ُ         . . . .     ]]]]٢٢٢٢٩٩٩٩: : : : هودهودهودهود    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َولَِكَولَِكَولَِكَولَِكينينينّينِ اÊَراِّ اÊَراِّ اÊَراِّ اÊَرامكمكمكُمكْ قَْومًا َجتْ

 ا ا ا اVVVVاد× بينه وبني قومه فلبس فهيم ٔالف سـنة ٕاال اد× بينه وبني قومه فلبس فهيم ٔالف سـنة ٕاال اد× بينه وبني قومه فلبس فهيم ٔالف سـنة ٕاال اد× بينه وبني قومه فلبس فهيم ٔالف سـنة ٕاال مخمخمخمخسني عاما سني عاما سني عاما سني عاما تتتتوتطاول الزمان وكوتطاول الزمان وكوتطاول الزمان وكوتطاول الزمان وكرثرثرثرث    
ٌٌ رÎ  رÎ  رÎ  رÎ ﴿﴿﴿﴿    : : : : فدعا ربهفدعا ربهفدعا ربهفدعا ربه رًا َوقَاَل نُوحَوقَاَل نُوحَوقَاَل نُوحَوقَاَل نُوٌحٌ ÎËرًا ِ ِمَن الَاكِفرِيَن َد ÎËرًا ِ ِمَن الَاكِفرِيَن َد ÎËرًا ِ ِمَن الَاكِفرِيَن َد ÎËْرضضضِض ِمَن الَاكِفرِيَن َدÊْرّبِ َال تََذْر عََىل االÊْرّبِ َال تََذْر عََىل االÊْرّبِ َال تََذْر عََىل االÊن تَـَذْرُمهْ ****    ّبِ َال تََذْر عََىل اال

Û
Îَك ا ن

Û
ن تَـَذْرُمهْ ا

Û
Îَك ا ن

Û
ن تَـَذْرُمهْ ا

Û
Îَك ا ن

Û
ن تَـَذْرُمهْ ا

Û
Îَك ا ن

Û
ا

الÎ فَاِجرًا َكفÎاراً 
Û
وا ا ُ الÎ فَاِجرًا َكفÎاراً ِ
Û
وا ا ُ الÎ فَاِجرًا َكفÎاراً ِ
Û
وا ا ُ الÎ فَاِجرًا َكفÎاراً ِ
Û
وا ا ُZِZZZَوا ِعَباَدَك َوَال يÈَيُِضل َيُِضلÈوا ِعَباَدَك َوَال ي َيُِضلÈوا ِعَباَدَك َوَال ي  فأهلكهم هللا 1لطوفان،  فأهلكهم هللا 1لطوفان،  فأهلكهم هللا 1لطوفان،  فأهلكهم هللا 1لطوفان،     ] ] ] ] ٢٢٢٢٧٧٧٧، ، ، ، ٢٦٢٦٢٦٢٦: : : : نوحنوحنوحنوح    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يُِضلÈوا ِعَباَدَك َوَال ي

ُسَل اÊْغَرْقنَامهُْ ﴿﴿﴿﴿     Èبُوا الر Îا َكذ ÎمÎ ُسَل اÊْغَرْقنَامهُْ َوقَْوَم نُوحٍ ل Èبُوا الر Îا َكذ ÎمÎ ُسَل اÊْغَرْقنَامهُْ َوقَْوَم نُوحٍ ل Èبُوا الر Îا َكذ ÎمÎ ُسَل اÊْغَرْقنَامهُْ َوقَْوَم نُوحٍ ل Èبُوا الر Îا َكذ ÎمÎ  ؤاجنى هللا نوحـا واملـؤمنني  ؤاجنى هللا نوحـا واملـؤمنني  ؤاجنى هللا نوحـا واملـؤمنني  ؤاجنى هللا نوحـا واملـؤمنني     ]]]]٣٣٣٣٧٧٧٧        : : : : انانانانالفرقالفرقالفرقالفرق    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوقَْوَم نُوحٍ ل
برمحة منه وخلت أالربرمحة منه وخلت أالربرمحة منه وخلت أالربرمحة منه وخلت أالرضضضض من الظاملني ومل يبَق فهيا ٕاال املوحدون، فلام احنرفـوا عـن  من الظاملني ومل يبَق فهيا ٕاال املوحدون، فلام احنرفـوا عـن  من الظاملني ومل يبَق فهيا ٕاال املوحدون، فلام احنرفـوا عـن  من الظاملني ومل يبَق فهيا ٕاال املوحدون، فلام احنرفـوا عـن 

Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِيَن Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِيَن Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِيَن Oَ ِمْن بَْعِدِمهْ قَْرOً آَخرِيَن ﴿﴿﴿﴿    : : : : التوحيد ٔارسل هللا ٕالهيم رسوال كام قال سـبحانهالتوحيد ٔارسل هللا ٕالهيم رسوال كام قال سـبحانهالتوحيد ٔارسل هللا ٕالهيم رسوال كام قال سـبحانهالتوحيد ٔارسل هللا ٕالهيم رسوال كام قال سـبحانه �� Î اÊنَشا�� Î اÊنَشاُ Î اÊنَشاُ مثمثمثُمثÎ اÊنَشاُ
ْهنُمْ     ****     ْهنُمْ فَاÊْرَسلْنَا ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ ْهنُمْ فَاÊْرَسلْنَا ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ ْهنُمْ فَاÊْرَسلْنَا ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ  اÊِن  اÊِن  اÊِن  اÊِن  فـدعامه ٕاىل توحيـد هللا ﴿ فـدعامه ٕاىل توحيـد هللا ﴿ فـدعامه ٕاىل توحيـد هللا ﴿ فـدعامه ٕاىل توحيـد هللا ﴿    ]]]]٣٢٣٢٣٢٣٢، ، ، ، ٣١٣١٣١٣١: : : : املؤمنوناملؤمنوناملؤمنوناملؤمنون    [[[[        ﴾﴾﴾﴾فَاÊْرَسلْنَا ِفِهيْم َرُسوًال ّمِ

هُ  َ�ٍ غَْريُ
Û
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ Î ُه َ�ٍ غَْريُ
Û
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ Î ُه َ�ٍ غَْريُ
Û
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ Î ُه َ�ٍ غَْريُ
Û
ْن ا َ َما لَُمك ّمِ Îهللا تعـاىل مـع عنايتـه ببـينينينين    اْعُبُدوا ااْعُبُدوا ااْعُبُدوا ااْعُبُدوا ا���� Yهللا تعـاىل مـع عنايتـه ببـرت رح Yهللا تعـاىل مـع عنايتـه ببـرت رح Yهللا تعـاىل مـع عنايتـه ببـرت رح Yوهكذا اسـ﴾ وهكذا اسـ﴾ وهكذا اسـ﴾ وهكذا اسـمتمتمتمترت رح ﴾

آدم آدم آدم آدم لكلكلكلكام ام ام ام ضضضضلوا وزاغوا ٔانزل ٕالهيم هداه يلوا وزاغوا ٔانزل ٕالهيم هداه يلوا وزاغوا ٔانزل ٕالهيم هداه يلوا وزاغوا ٔانزل ٕالهيم هداه ييضيضيضيضء ء ء ء هلهلهلهلم الظلامت فهذه قصة البرشية، م الظلامت فهذه قصة البرشية، م الظلامت فهذه قصة البرشية، م الظلامت فهذه قصة البرشية، رصرصرصرصاع اع اع اع 
ا§ين يعرا§ين يعرا§ين يعرا§ين يعرضضضضون الهـدي واحلـق وبـني الـضالني ون الهـدي واحلـق وبـني الـضالني ون الهـدي واحلـق وبـني الـضالني ون الهـدي واحلـق وبـني الـضالني طويل بني احلق والباطل بني الرسل طويل بني احلق والباطل بني الرسل طويل بني احلق والباطل بني الرسل طويل بني احلق والباطل بني الرسل 

املعراملعراملعراملعرضضضضني عن التوحيـد املني عن التوحيـد املني عن التوحيـد املني عن التوحيـد املمتمتمتمتـسكون مبـا ٔالفـوه واعتـاد عليـه اال1ٓء وأالجـداد بـأهوامه ـسكون مبـا ٔالفـوه واعتـاد عليـه اال1ٓء وأالجـداد بـأهوامه ـسكون مبـا ٔالفـوه واعتـاد عليـه اال1ٓء وأالجـداد بـأهوامه ـسكون مبـا ٔالفـوه واعتـاد عليـه اال1ٓء وأالجـداد بـأهوامه 
يَن ِمن قَْبِلُمكْ قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد َوثَُموَد ﴿﴿﴿﴿        : : : : ومعتقداهتم الباطY قال سـبحانهومعتقداهتم الباطY قال سـبحانهومعتقداهتم الباطY قال سـبحانهومعتقداهتم الباطY قال سـبحانه ِ Î§ا èيَن ِمن قَْبِلُمكْ قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد َوثَُموَد ِتُمكْ نََبا ِ Î§ا èيَن ِمن قَْبِلُمكْ قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد َوثَُموَد ِتُمكْ نََبا ِ Î§ا èيَن ِمن قَْبِلُمكْ قَْوِم نُوحٍ َوعَاٍد َوثَُموَد ِتُمكْ نََبا ِ Î§ا èِتُمكْ نََبا �� اÊلَْم يَااÊلَْم يَااÊلَْم يَااÊلَْم يَا��

يَن ِمْن بَْعِدِمهْ  ِ Î§يَن ِمْن بَْعِدِمهْ َوا ِ Î§يَن ِمْن بَْعِدِمهْ َوا ِ Î§يَن ِمْن بَْعِدِمهْ َوا ِ Î§َجاَءْهتُْم َوا ُ Î َجاَءْهتُْم ُ Î َجاَءْهتُْم ُ Î َجاَءْهتُْم ُ Îا���� Îال
Û
الÎ ا َال يَْعلَُمهُْم ا
Û
الÎ ا َال يَْعلَُمهُْم ا
Û
الÎ ا َال يَْعلَُمهُْم ا
Û
وا اÊيِْدَهيُْم ِيف اÊفَْواِههِْم      َال يَْعلَُمهُْم ا Èِّنَاِت فََرد وا اÊيِْدَهيُْم ِيف اÊفَْواِههِْم ُرُسلُهُم 1ِلَْبي Èِّنَاِت فََرد وا اÊيِْدَهيُْم ِيف اÊفَْواِههِْم ُرُسلُهُم 1ِلَْبي Èِّنَاِت فََرد وا اÊيِْدَهيُْم ِيف اÊفَْواِههِْم ُرُسلُهُم 1ِلَْبي Èِّنَاِت فََرد ُرُسلُهُم 1ِلَْبي

لَْيِه 
Û
ا تَْدُعونَنَا ا Îم ÎO لَِفي َشٍكّ ّمِ

Û
لَْيِه ُ ِبِه َوا

Û
ا تَْدُعونَنَا ا Îم ÎO لَِفي َشٍكّ ّمِ

Û
لَْيِه ُ ِبِه َوا

Û
ا تَْدُعونَنَا ا Îم ÎO لَِفي َشٍكّ ّمِ

Û
لَْيِه ُ ِبِه َوا

Û
ا تَْدُعونَنَا ا Îم ÎO لَِفي َشٍكّ ّمِ

Û
متمتمتُمت ِبِه َوا ÎO َكَفْرOَ ِبَما اèْرِسلْ

Û
ÎO َكَفْرOَ ِبَما اèْرِسلَْوقَالُوا ا
Û
ÎO َكَفْرOَ ِبَما اèْرِسلَْوقَالُوا ا
Û
ÎO َكَفْرOَ ِبَما اèْرِسلَْوقَالُوا ا
Û
قَالَْت ُرُسـلُهُْم قَالَْت ُرُسـلُهُْم قَالَْت ُرُسـلُهُْم قَالَْت ُرُسـلُهُْم ****    ُمرِيٍب ُمرِيٍب ُمرِيٍب ُمرِيٍب     َوقَالُوا ا



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدة من الثاني تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

 ِ Î ِ Î ِ Î ِ Îِيف ا����Êِيف ااÊِيف ااÊِيف ااÊَىل ا
Û
ْ ا َىل ُ
Û
ْ ا َىل ُ
Û
ْ ا َىل ُ
Û
َرمكمكمكُمكْ ا ـن ُذنُـوِبُمكْ َويُـَؤّخِ ْ ِلَيْغِفـَر لَـُمك ّمِ َرُ ـن ُذنُـوِبُمكْ َويُـَؤّخِ ْ ِلَيْغِفـَر لَـُمك ّمِ َرُ ـن ُذنُـوِبُمكْ َويُـَؤّخِ ْ ِلَيْغِفـَر لَـُمك ّمِ َرُ ـن ُذنُـوِبُمكْ َويُـَؤّخِ َمَواِت َواالÊْرضضضِض يَـْدُعوِ يَـْدُعوِ يَـْدُعوِ يَـْدُعومكمكمكُمكْ ِلَيْغِفـَر لَـُمك ّمِ Îْر فَاِطِر السÊَمَواِت َواال Îْر فَاِطِر السÊَمَواِت َواال Îْر فَاِطِر السÊَمَواِت َواال Îفَاِطِر الس LL LLَشك َشك َشك َشك 

 Oَ ُ Oَ ُ Oَ ُ Oَـا َاكَن يَْعُبـُد ا1َٓؤؤؤُؤÎَمع Oَو Èن تَـُصدÊثْلُنَـا تُرِيـُدوَن ا وOَ َمعÎـا َاكَن يَْعُبـُد ا1َٓ ّمِ Èن تَـُصدÊثْلُنَـا تُرِيـُدوَن ا وOَ َمعÎـا َاكَن يَْعُبـُد ا1َٓ ّمِ Èن تَـُصدÊثْلُنَـا تُرِيـُدوَن ا وOَ َمعÎـا َاكَن يَْعُبـُد ا1َٓ ّمِ Èن تَـُصدÊثْلُنَـا تُرِيـُدوَن ا ٌٌ ّمِ الÎ بَـَرشٌٌ
Û
ْ ا الÎ بَـَرشُ
Û
ْ ا الÎ بَـَرشُ
Û
ْ ا الÎ بَـَرشُ
Û
ْن اÊنمتمتمتُمتْ ا Û

ْن اÊنى قَالُوا ا
Û
ْن اÊنى قَالُوا ا
Û
ْن اÊنى قَالُوا ا
Û
ى قَالُوا ا && َسم&& Èَجٍل مÊَسما Èَجٍل مÊَسما Èَجٍل مÊَسما Èَجٍل مÊا

 Èِبُسلَْطاٍن م Oَتُو Èِبُسلَْطاٍن م Oَتُو Èِبُسلَْطاٍن م Oَتُو Èِبُسلَْطاٍن م Oَتُو ��         . . . .     ]]]]١١١١٠٠٠٠ ،  ،  ،  ، ٩٩٩٩: : : : ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِبنيٍ ِبنيٍ ِبنيٍ ِبنيٍ فَافَافَافَا��

        : : : : من يتأمل دعوة الرسل اليت عرمن يتأمل دعوة الرسل اليت عرمن يتأمل دعوة الرسل اليت عرمن يتأمل دعوة الرسل اليت عرضضضضها القرآن يتبني لنا هذه احلقائقها القرآن يتبني لنا هذه احلقائقها القرآن يتبني لنا هذه احلقائقها القرآن يتبني لنا هذه احلقائق

 ٔان هللا خلق إالنـسان منـذ البدايـة خلقـا سـوËً مكـ ٔان هللا خلق إالنـسان منـذ البدايـة خلقـا سـوËً مكـ ٔان هللا خلق إالنـسان منـذ البدايـة خلقـا سـوËً مكـ ٔان هللا خلق إالنـسان منـذ البدايـة خلقـا سـوËً مكـمتمتمتمتال لغايـة حمـددة ويه ال لغايـة حمـددة ويه ال لغايـة حمـددة ويه ال لغايـة حمـددة ويه ::::أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل
        . . . . عبادته ؤانه خلقه مؤهال §«عبادته ؤانه خلقه مؤهال §«عبادته ؤانه خلقه مؤهال §«عبادته ؤانه خلقه مؤهال §«

عرف عىل ربه بطريـق عرف عىل ربه بطريـق عرف عىل ربه بطريـق عرف عىل ربه بطريـق  ٔان هللا عرفه عىل نفسه منذ البداية ومل ي ٔان هللا عرفه عىل نفسه منذ البداية ومل ي ٔان هللا عرفه عىل نفسه منذ البداية ومل ي ٔان هللا عرفه عىل نفسه منذ البداية ومل يرترترترتكه لفكره يتكه لفكره يتكه لفكره يتكه لفكره يت::::الثاينالثاينالثاينالثاين
التفكري والتأمل بل ٔارسل ٕاليه رسو� وقد اكن هؤالء الرسل من الكالتفكري والتأمل بل ٔارسل ٕاليه رسو� وقد اكن هؤالء الرسل من الكالتفكري والتأمل بل ٔارسل ٕاليه رسو� وقد اكن هؤالء الرسل من الكالتفكري والتأمل بل ٔارسل ٕاليه رسو� وقد اكن هؤالء الرسل من الكرثرثرثرثة ة ة ة حبحبحبحبيث ٔاهنم يث ٔاهنم يث ٔاهنم يث ٔاهنم 

الÎ َخال ِفهيَا نَِذيرٌٌٌٌ    بلغوا البرشية بلغوا البرشية بلغوا البرشية بلغوا البرشية لكلكلكلكها ﴿ها ﴿ها ﴿ها ﴿
Û
ٍة ا Îمèْن ا ن ّمِ

Û
الÎ َخال ِفهيَا نَِذيرَوا

Û
ٍة ا Îمèْن ا ن ّمِ

Û
الÎ َخال ِفهيَا نَِذيرَوا

Û
ٍة ا Îمèْن ا ن ّمِ

Û
الÎ َخال ِفهيَا نَِذيرَوا

Û
ٍة ا Îمèْن ا ن ّمِ

Û
        . . . .     ]]]]٢٢٢٢٤٤٤٤: : : : فاطرفاطرفاطرفاطر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوا

 ليس ال ليس ال ليس ال ليس الرتيقرتيقرتيقرتيق يف nعتقاد عـ يف nعتقاد عـ يف nعتقاد عـ يف nعتقاد عـربربربرب القـرون هـو الـسبب يف الـرشك، هـو اختـاذ  القـرون هـو الـسبب يف الـرشك، هـو اختـاذ  القـرون هـو الـسبب يف الـرشك، هـو اختـاذ  القـرون هـو الـسبب يف الـرشك، هـو اختـاذ ::::الثالثالثالثالثالثالثالث
ن دون هللا كــام يــذهب §« العقــاد يف كتابــه، ومــن تــبعهم الغــربيني ن دون هللا كــام يــذهب §« العقــاد يف كتابــه، ومــن تــبعهم الغــربيني ن دون هللا كــام يــذهب §« العقــاد يف كتابــه، ومــن تــبعهم الغــربيني ن دون هللا كــام يــذهب §« العقــاد يف كتابــه، ومــن تــبعهم الغــربيني معبــودات مــمعبــودات مــمعبــودات مــمعبــودات مــ

وغريمه بل السبب احنراف ٔاتباع الرسل عام جاءت به الرسل وتروغريمه بل السبب احنراف ٔاتباع الرسل عام جاءت به الرسل وتروغريمه بل السبب احنراف ٔاتباع الرسل عام جاءت به الرسل وتروغريمه بل السبب احنراف ٔاتباع الرسل عام جاءت به الرسل وترككككهم ما جاءت بـه هم ما جاءت بـه هم ما جاءت بـه هم ما جاءت بـه 
ناكً ﴿﴿﴿﴿    : : : : الرسل قال تعاىلالرسل قال تعاىلالرسل قال تعاىلالرسل قال تعاىل ناكً َ ناكً َ نÎ َ�ُ َمِعيَشًة ضضضَضناكً َ

Û
نÎ َ�ُ َمِعيَشًة َ َعن ِذْكرِي فَا
Û
نÎ َ�ُ َمِعيَشًة َ َعن ِذْكرِي فَا
Û
نÎ َ�ُ َمِعيَشًة َ َعن ِذْكرِي فَا
Û
، ، ، ،     ]]]]١٢١٢١٢١٢٤٤٤٤: : : : طهطهطهطه    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَمْن اÊْعَرَوَمْن اÊْعَرَوَمْن اÊْعَرَوَمْن اÊْعَرضضضَض َعن ِذْكرِي فَا

الء ٔاو هذا، هذه احلقيقة يه السبب لـيس لك الء ٔاو هذا، هذه احلقيقة يه السبب لـيس لك الء ٔاو هذا، هذه احلقيقة يه السبب لـيس لك الء ٔاو هذا، هذه احلقيقة يه السبب لـيس لك اتبعوا الظن وما هتواتبعوا الظن وما هتواتبعوا الظن وما هتواتبعوا الظن وما هتوىىىى أالنفس، فهؤ أالنفس، فهؤ أالنفس، فهؤ أالنفس، فهؤ
عرص يعرص يعرص يعرص يرتىقرتىقرتىقرتىق ي ي ي يرتىقرتىقرتىقرتىق معىن هذا هو السبب يف وجود الرشك، ال الرشك هـو يف عـدم  معىن هذا هو السبب يف وجود الرشك، ال الرشك هـو يف عـدم  معىن هذا هو السبب يف وجود الرشك، ال الرشك هـو يف عـدم  معىن هذا هو السبب يف وجود الرشك، ال الرشك هـو يف عـدم 

        . . . . اتباع الرسلاتباع الرسلاتباع الرسلاتباع الرسل

فيه قول مجيل لعبد هللا بن وهب يف مسأ× العبادة والتفيه قول مجيل لعبد هللا بن وهب يف مسأ× العبادة والتفيه قول مجيل لعبد هللا بن وهب يف مسأ× العبادة والتفيه قول مجيل لعبد هللا بن وهب يف مسأ× العبادة والت̀̀̀`ذ 1لعبادة وفضل العبـادة ذ 1لعبادة وفضل العبـادة ذ 1لعبادة وفضل العبـادة ذ 1لعبادة وفضل العبـادة 
فٕان لهـا ثـالث فٕان لهـا ثـالث فٕان لهـا ثـالث فٕان لهـا ثـالث : : : : عبادةعبادةعبادةعبادةلك ملك ملك ملك م̀̀̀`وذ ٕاوذ ٕاوذ ٕاوذ ٕامنمنمنمنا � §ة واحدة ٕاال ال ا � §ة واحدة ٕاال ال ا � §ة واحدة ٕاال ال ا � §ة واحدة ٕاال ال     : (: (: (: (يقول عبد هللا بن وهبيقول عبد هللا بن وهبيقول عبد هللا بن وهبيقول عبد هللا بن وهب

        . . . . ))))ٕاذا كنت فهيا، وٕاذا تذكرهتا، وٕاذا ٔاعطيت ثواهبإاذا كنت فهيا، وٕاذا تذكرهتا، وٕاذا ٔاعطيت ثواهبإاذا كنت فهيا، وٕاذا تذكرهتا، وٕاذا ٔاعطيت ثواهبإاذا كنت فهيا، وٕاذا تذكرهتا، وٕاذا ٔاعطيت ثواهبا: : : : §ات§ات§ات§ات

ــ̀̀̀`ة، وٕاذا ة، وٕاذا ة، وٕاذا ة، وٕاذا  ــ̀̀̀`ة، ولك مــا تتــذكرها حتــس بــة، ولك مــا تتــذكرها حتــس بــة، ولك مــا تتــذكرها حتــس بــة، ولك مــا تتــذكرها حتــس ب ثــالث ٔاشـــياء ؤانــت يف العبــادة حتــس بــثــالث ٔاشـــياء ؤانــت يف العبــادة حتــس بــثــالث ٔاشـــياء ؤانــت يف العبــادة حتــس بــثــالث ٔاشـــياء ؤانــت يف العبــادة حتــس ب
ٔاعطيت ثواب العبادة حتس بٔاعطيت ثواب العبادة حتس بٔاعطيت ثواب العبادة حتس بٔاعطيت ثواب العبادة حتس ب̀̀̀`ة، للمؤمن فرحتان، وللـصاة، للمؤمن فرحتان، وللـصاة، للمؤمن فرحتان، وللـصاة، للمؤمن فرحتان، وللـصامئمئمئمئ فرحتـان، حيـü يلقـى  فرحتـان، حيـü يلقـى  فرحتـان، حيـü يلقـى  فرحتـان، حيـü يلقـى 

 §ة واحدة ٕاال العبادة لها ثالث §ات  §ة واحدة ٕاال العبادة لها ثالث §ات  §ة واحدة ٕاال العبادة لها ثالث §ات  §ة واحدة ٕاال العبادة لها ثالث §ات ربه، ٕاذا ٔاعطيت ثواهبا يبقى لك مربه، ٕاذا ٔاعطيت ثواهبا يبقى لك مربه، ٕاذا ٔاعطيت ثواهبا يبقى لك مربه، ٕاذا ٔاعطيت ثواهبا يبقى لك م̀̀̀`وذ ٕاوذ ٕاوذ ٕاوذ ٕامنمنمنمنا �ا �ا �ا �



   يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالعقيدة من الثاني تفريغ الدرس 

 

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

أالوىل ؤانت متلبث هبا ٕاذا كنت فهيا، الثانية ٕاذا تذكرهتا تتشوق ٕالهيا حتـس بـأالوىل ؤانت متلبث هبا ٕاذا كنت فهيا، الثانية ٕاذا تذكرهتا تتشوق ٕالهيا حتـس بـأالوىل ؤانت متلبث هبا ٕاذا كنت فهيا، الثانية ٕاذا تذكرهتا تتشوق ٕالهيا حتـس بـأالوىل ؤانت متلبث هبا ٕاذا كنت فهيا، الثانية ٕاذا تذكرهتا تتشوق ٕالهيا حتـس بـ̀̀̀`ة، ة، ة، ة، 
§« اكنوا الصاحلني يقولوا تعالوا نذكر ربنا ساعة، تتذكر أالËم اخلاليـة ٕاذا ٔاعطيـت §« اكنوا الصاحلني يقولوا تعالوا نذكر ربنا ساعة، تتذكر أالËم اخلاليـة ٕاذا ٔاعطيـت §« اكنوا الصاحلني يقولوا تعالوا نذكر ربنا ساعة، تتذكر أالËم اخلاليـة ٕاذا ٔاعطيـت §« اكنوا الصاحلني يقولوا تعالوا نذكر ربنا ساعة، تتذكر أالËم اخلاليـة ٕاذا ٔاعطيـت 

 ب ب ب ب̀̀̀`ة، بل كام قالت ة، بل كام قالت ة، بل كام قالت ة، بل كام قالت ثواهبا فهذا ال يكون ٕاال يف العبادة فقثواهبا فهذا ال يكون ٕاال يف العبادة فقثواهبا فهذا ال يكون ٕاال يف العبادة فقثواهبا فهذا ال يكون ٕاال يف العبادة فقطططط ٔاما يف املعصية لن حتس ٔاما يف املعصية لن حتس ٔاما يف املعصية لن حتس ٔاما يف املعصية لن حتس
رب ذهبت الرب ذهبت الرب ذهبت الرب ذهبت ال̀̀̀`ات وبقيت التبعات سـيدي وموالي ٔاليس « ات وبقيت التبعات سـيدي وموالي ٔاليس « ات وبقيت التبعات سـيدي وموالي ٔاليس « ات وبقيت التبعات سـيدي وموالي ٔاليس « ((((    : : : : ٕاحدٕاحدٕاحدٕاحدىىىى العابدات العابدات العابدات العابدات

 ٔان يـذيقنا §ة العبـادة  ٔان يـذيقنا §ة العبـادة  ٔان يـذيقنا §ة العبـادة  ٔان يـذيقنا §ة العبـادة ���� فنـسأل هللا  فنـسأل هللا  فنـسأل هللا  فنـسأل هللا ))))عقـاب ٕاال النـار، عقـاب ٕاال النـار، عقـاب ٕاال النـار، عقـاب ٕاال النـار، مثمثمثمث خـرت مغـشـيا علهيـا خـرت مغـشـيا علهيـا خـرت مغـشـيا علهيـا خـرت مغـشـيا علهيـا
وحالوة العبادة، ؤان يثبتنا عىل طريقه ؤان يتوفنا مسلمني ويلحقنا 1لصاحلني ٔاقول وحالوة العبادة، ؤان يثبتنا عىل طريقه ؤان يتوفنا مسلمني ويلحقنا 1لصاحلني ٔاقول وحالوة العبادة، ؤان يثبتنا عىل طريقه ؤان يتوفنا مسلمني ويلحقنا 1لصاحلني ٔاقول وحالوة العبادة، ؤان يثبتنا عىل طريقه ؤان يتوفنا مسلمني ويلحقنا 1لصاحلني ٔاقول 

        ....جزاجزاجزاجزامكمكمكمك هللا خريا هللا خريا هللا خريا هللا خريايل ولمك، يل ولمك، يل ولمك، يل ولمك، قويل هذا ؤاسـتغفر هللا قويل هذا ؤاسـتغفر هللا قويل هذا ؤاسـتغفر هللا قويل هذا ؤاسـتغفر هللا 

        .... انهتـى اÖرس  الثاين  انهتـى اÖرس  الثاين  انهتـى اÖرس  الثاين  انهتـى اÖرس  الثاين 

        
 


